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RĂSPUNS SOLICITARE DE CLARIFICĂRI 
Achiziție de „Semne și indicatoare rutiere echipate cu suporți din țeavă galvanizată”,  

cod CPV: 34992200-9 - Indicatoare rutiere (Rev.2),  
anunț de publicitate nr. ADV1234898/25.08.2021 

 
 
 
 
Solicitare operator economic 1:  

In solicitarea dvs., se solicita furnizarea de stalpi de sustinere a indicatoarelor rutiere provizorii, 
realizati in conformitate cu caracteristicile tehnice din documentul atasat, teava, cu diametrul exterior 
de 48 mm — 51mm, grosime minima perete 2 mm. 
Am analizat fisierui atasat si va comunicam faptul ca nu se regasesc caracteristicile tehnice ale 
suportului de teava. Va rugam sa transmiteti caracteristicile acestor suporti pe care ii solicitati cu 
detaliile constructive, din fisierul atasat nu se intelege ce dimensiune trebuie sa aiba acestia, si nici ce 
model trebuie sa fie ofertat. 
 
Răspuns 1:  

Caracteristicile  suportilor sunt: 
1. Stalpii pentru sustinerea indicatoarelor metalice de gabarit > 2500 mm diametru sau diagonala 

sunt din teava de otel zincata prevazuti cu capac, au lungimea de minim 3,5 m si diametrul 
cuprins intre Ø48mm sau Ø60mm. 

2. Pentru stalpii de sustinere a indicatoarelor triunghiulare, rotunde, sageti, precum si a celor de 
forma patrata sau dreptunghiulara, avand latura cea mai mica sub 1,00 m se foloseste teava 
de otel cu diametre de Ø 48- Ø51 mm si grosimea peretilor de minim 2 mm. 

3. Pentru dispozitivele de sustinere ale panourilor din profile speciale de aluminiu se foloseste 
teava sau profile de otel si sunt dimensionate in functie de suprafata panoului, avand 
diametrul cuprins intre Ø 50... Ø 120 mm. 

4. Suportii vor fi din teava galvanizata prevazuti cu capac, de inaltime = 1200mm – 1400mm, iar 
diametrul intre 48mm – 51mm si grosime perete teava = 2mm. 

 
Solicitare operator economic 2: 

La pozitia 7, indicatorul rutier, este prevazut cu suport tip capra/trepied H=100cm si I=300cm.  
Avand in vedere ca acet tip de indicator cu dimensiunea de 2000x250mm are nevoie de doi stalpi de 
sustinere iar noi intelegem ca inaltimea sistemului de fixare este 100cm iar baza are o lungime de 
300cm, consideram ca acest sistem de fixare are nevoie de clarificare si transmiterea caracteristicilor 
mult mai explicite pentru acest sistem de fixare. 
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Răspuns 2:  

Dimensiunile sistemului de fixare, 100cm înalțime și 300cm lațime, reprezinta gabaritul maxim pe care 
acesta îl poate avea, deci ca soliție tehnică rămâne la alegerea furnizorului, păstrându-se înălțimea de 
100cm, înălțime la care trebuie să apară afișat indicatoarul rutier. 
 
 
Solicitare operator economic 3:  
La pozitia 9, indicatorul rutier este prevazut cu suport tip capra/trepied H=150cm si 1=200cm. Avand 
in vedere ca acet tip de indicator cu dimensiunea de 800x1200mm, are nevoie de doi stalpi de sustinere 
iar noi intelegem ca inaltimea sistemului de fixare este 150cm iar baza are o lungime de 200cm, 
consideram ca acest sistem de fixare are nevoie de clarificare si transmiterea caracteristicilor mult mai 
explicite pentru acest sistem de fixare. 

 
Răspuns 3:  

Dimensiunile sistemului de fixare, 150cm înalțime și 200cm lațime, reprezinta gabaritul maxim pe care 
acesta îl poate avea, deci ca soliție tehnică rămâne la alegerea furnizorului, păstrându-se înălțimea de 
150cm, înălțime la care trebuie să apară afișat indicatoarul rutier. 

 
Solicitare operator economic 4:  

La pozitia 10, indicatorul rutier este prevazut cu suport tip capra/trepied H=150cm sil=100cm. 
Avand in vedere ca acet tip de indicator cu dimensiunea de 800x1200mm are nevoie de doi stalpi de 
sustinere iar noi intelegem ca inaltimea sistemului de fixare este 150cm iar baza are o lungime de 
100cm, consideram ca acest sistem de fixare trebuie sa fie asemanator cu solicitarea de la pozitia 9,  
panoul indicator urmeaza sa aiba aceiasi dimensiune ca si cel de la pozitia mentionata anterior, este 
nevoie de clarificare si transmiterea caracteristicilor mult mai explicite pentru acest sistem de fixare. 
 
Răspuns 4:  

Dimensiunile sistemului de fixare, 150cm înalțime și 200cm lațime, reprezinta gabaritul maxim pe care 
acesta îl poate avea, deci ca soliție tehnică rămâne la alegerea furnizorului, păstrându-se înălțimea de 
150cm, înălțime la care trebuie să apară afișat indicatoarul rutier. 

 
Solicitare operator economic 5:  

La pozitia 14, Baliza directional este din PVC, cu talpa de 28 Kg.  
Avand in vedere ca acet tip de indicator conform SR1848 poate fi livrat in doua dimensiuni, va rugam 
sa precizati ce dimensiune este solicitata, in cazul in care nu precizati o dimensiune intelegem ca putem 
oferta orice dimensiune. 
 
Răspuns 5:  

Pentru poziția 14 dimensiunea indicatorului este de 200x800mm. 
 

Solicitare operator economic 6:  

La pozitia 15, indicatorul rutier este prevazut cu suport tip capra H=200cm si l=120cm. 
Avand in vedere ca acet tip de indicator are nevoie de doi stalpi de sustinere iar noi intelegem ca 
inaltimea sistemului de fixare este 200cm iar baza are o lungime de 120cm, consideram ca acest sistem 
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de fixare are nevoie de clarificare si transmiterea caracteristicilor mult mai explicite pentru acest 
sistem de  fixare. 
 
Răspuns 6:  

Dimensiunile sistemului de fixare, 200cm înalțime și 120cm lațime, reprezinta gabaritul maxim pe care 
acesta îl poate avea, deci ca soliție tehnică rămâne la alegerea furnizorului, păstrându-se înălțimea de 
200cm, înălțime la care trebuie să apară afișat indicatoarul rutier. 
 
 
 

 
 *Documentul cu semnături se află la dosarul achiziției.  

 
 
 


