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Răspuns solicitare clarificare depusă de un ofertant
privind selelecţia de oferte organizată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică
de furnizare echipamente de prezentare
Referitor la solicitarea de clarificări transmisă autorităţii contractante prin intermediul
adresei de e-mail achizitii@ceronav.ro la data de 27.04.2017 ora 02:03 pm pentru selelecţia
de oferte organizată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de furnizare
echipamente de prezentare- anunţurile publicitare nr. 89073, 89078 şi 89082 publicate în
SEAP la data de 24.04.2017, vă aducem la cunoştinţă următoarele răspunsuri:
Solicitare 1: Infokiosk - interactive terminal 2.1. Specificatii tehnice infokiosk interactiv
terminal. Aveti dimensiuni impuse pentru acest infikiosc? (inaltime)
Răspuns 1: Infokiosk interactive terminal. Inaltimea la care este plasat display-ul in modul de
lucru landscape trebuie sa fie intre 1,60-1,80m, latimea fiind impusa de diagonala display-ului de
minim 17 inch.
Solicitare 2: Sistem interctiv de prezentare cu touch - 2.2 si 2.3. Aveti dimensiuni impuse
pentru suport (carcasa) - Se va monta portrait sau landscape?
Răspuns 2: Sistem interactiv de prezentare cu touch screen-Totem, plasat in modul portret
(vertical) inaltimea maxima la care este plasata marginea de sus a displayului este intre 1,80m2,00 m, latimea fiind impusa de diagonala displayului de minim 40 inch.
2.2. Sistem interactiv de prezentare cu touch screen va trebui sa poata fi montat pe perete sau pe
stativ, in modul de lucru landscape la o inaltime care sa permita lucrul unei persoane adulte din
picioare (1,40m-1,80m).
Latimea este impusa de diagonala display-ului de minim 40 inch. In functie de varianta trebuie sa
fie livrat cu suportul corespunzator (fixare pe perete sau stand/ picior).
Atenţie! Toate echipamentele trebuie sa poata fi introduse pe o usa de acces cu latimea de 90 cm
si inaltime 200 cm!
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