
 

 

 

 

 

 

RĂSPUNS LA SOLICITARE CLARIFICĂRI 

Ref.: detaliu invitaţie de participare nr.345329 – cod CPV 92111200-4 – „producţie de filme 

şi de casete video publicitare, de propagandă şi de informare” 

 

 

1. Solicitare: Vă rugăm să ne precizaţi dacă este vorba de un singur film, ce va fi 

subtitrat în 3 limbi diferite – română, engleză, bulgară sau de 3 filme complet diferite 

 Răspuns: Sunt 3 filme diferite. 

  

2, Solicitare: Vă rugăm să ne precizaţi dacă numărul de dvd-uri total este de 150 

bucăţi 

 Răspuns: Numărul total de dvd-uri este de 150 bucăţi. 

  

3. Solicitare: Vă rugăm să ne precizaţi dacă pentru punctul 7 – filmare subacvatică cu 

scafandri la 25 m adâncime (2 ore)- această filmare va avea loc doar o singură dată şi doar pe 

ţărmul românesc. Ne veţi pune dvs la dispoziţie ambarcaţiunea şi scafandri necesari pentru 

realizarea acestei filmări. 

 Răspuns: Filmarea se va face ori de câte ori va fi nevoie, atât pe ţărmul românesc, cât 

şi pe cel bulgăresc, în cele şase locaţii ale platformelor marine (4 platforme româneşti şi 2 

platforme bulgăreşti). 

 Se pune la dispoziţie ambarcaţiunea necesară, dar nu şi scafandri. 

 

  

 

 



 

 

 

 

4. Solicitare: Vă rugăm să ne precizaţi dacă pentru punctul 8 – filmare subacvatică cu 

echipament de tip ROV la adâncimi cuprinse între 70 şi 130 m (2 ore de filmare) - această 

filmare va avea loc doar o singură dată şi doar pe ţărmul românesc. Ne veţi pune dvs la 

dispoziţie ambarcaţiunea şi scafandri necesari pentru realizarea acestei filmări. 

 Răspuns: Filmarea se va face ori de câte ori va fi nevoie, atât pe ţărmul românesc, cât 

şi pe cel bulgăresc, în cele 5 locaţii aflate în largul mării la adâncimi cuprinse între 70 şi 130 

m (3 locaţii româneşti şi 2 locaţii bulgăreşti). 

 Se pune la dispoziţie ambarcaţiunea necesară, dar nu şi scafandri. 

 

 5. Solicitare: ne puteţi spune care este perioada pentru care se va semna acest contract 

 Răspuns: Contractul intră în vigoare la data constituirii garanţiei de bună execuţie şi 

este valabil până la 25 mai 2013.  

 

 


