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CLARIFICARE
Furnizare de bunuri - Puncte digitale de informare turistică
Stimată Doamnă / Stimate Domnule,
La data de 07.01.2021, ora 16:02, s-a primit la sediul Fundatiei CDIMM Maramures o solicitare de
clarificare cu textul:
…………………………….
 Vă rugăm să ne comunicați care este modul de instalare al dispozitivelor cu touch.
 Vă rugăm să acceptați ca panoul LCD să aibă un timp de răspuns de 12 ms și un contrast nativ de
1100:1 (binecunosut fiind faptul că la momentul actual există o criză majoră la nivel mondial în ceea
ce privește aprovizionarea cu materii prime, implicit cu producția componentelor electronice finite
încorporate în aceste dispozitive, neexistând prea multe variante disponibile în piață care să
îndeplinească 100% cerințele solicitate prin Caietul de Sarcini).
…………………………….
Ca răspuns la solicitarea de clarificări vă comunicăm următoarele:
 Punctele digitale de informare turistică – INFOKIOSKs – vor fi amplasate la interior. Ele se vor
amplasa in 10 locații (muzee / case memoriale) care urmeaza sa fie selectate. Nu se vor conecta intro rețea unică, vor funcționa independent unul de celălalt.
 Cerintele din Caietul de sarcini sunt minime si trebuie îndeplinite pentru ca oferta tehnică să fie
acceptată. Aceeași achiziție se desfășoară în paralel și la partenerii din Ucraina și este tehnic imposibil
să facem modificări la specificațiile tehnice.
Cu stima,
Radu BIG
Director executiv
Fundația CDIMM Maramureș

NGO “Association of Economic
Development of Ivano-Frankivsk (AEDIF)”

Development Centre for Small and
Medium Sized Enterprise Maramures

Ivano-Frankivsk National Technical
University of Oil and Gas

