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Clarificări Procedură atribuire „Grinzi de stejar creozotate” pentru ,,LN3 Înlocuire lemn protecție 
porți buscate ecluza principală Porţile de Fier II” (cod CPV: 03419100-1 Produse din cherestea )  ”. 
 
 
 

Solicitare Răspuns 

1. „Se acceptă un termen de livrare de 6 (șase) 

luni de la data semnării contractului?” 

 

Nu se acceptă un termen de livrare de 6 (șase) luni 

de la data semnării contractului, termenul de 

livrare acceptat este de max. 45 de zile de la data 

semnării contractului de către ambele părți 

semnatare, așa cum este specificat în documentația 

de atribuire. 

 
 

2. “Se acceptă plata unui avans de 30% la 

semnarea contractului, precum și plata la fiecare 

livrare?” 

Nu se acceptă plata  unui avans de 30% la 

semnarea contractului, precum și plata la fiecare 

livrare, termenul de plată acceptat este prin OP în 

termen de 60 zile de la data livrării și emiterii 

facturii, așa cum este specificat în documentația de 

atribuire. 
 

3. “Se acceptă un termen de livrare de 70 de zile 

de la data semnării contractului?” 

Nu se acceptă un termen de livrare de 70 de zile de 

la data semnării contractului, termenul de livrare 

acceptat este de max. 45 de zile de la data semnării 

contractului de către ambele părți semnatare, așa 

cum este specificat în documentația de atribuire. 

 

4. “Se acceptă ca termenul de executare a 

contractului șă înceapă să curgă după semnarea 

contractului, constituirea garanției de bună 

execuție de către furnizor și plata avansului de 

către achizitor?” 

Se acceptă ca termenul de executare a contractului 

șă înceapă să curgă după semnarea contractului și 

constituirea garanției de bună execuție de către 

furnizor. 

Nu se acceptă plata unui avans de către achizitor. 

 

 
 
 

 
 

 
 


