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FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE
Achiziția de bunuri
Denumire achiziție KIT STUDENT PROGRAME REMEDIALE (caiete, pixuri, memorii USB, rucsac)

1

Specificații tehnice solicitate
Denumire produs: KIT STUDENT PROGRAME REMEDIALE
Descriere generală
KIT STUDENT PROGRAME REMEDIALE - 140 buc.
Fiecare set este format din:
- 1 caiet matematică
- 1 caiet dictando
- 1 creion mecanic
- 1 set mine creion mecanic
- 1 top hârtie
- 1 rucsac
- 2 pixuri cu mecanism mină (albastru și negru)
- 1 pix de unică folosință (roșu sau verde)
- 1 memorie USB
Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar
1. Caiet matematica, 80 file, A4, cu spirală - 140 buc
2. Caiet dictando 80 file, A4, cu spirală - 140 buc
3. Creion mecanic 0.5 – 140 buc
4. Set mină de creioane mecanice 0.5 12/set – 140 buc
5. Hartie copiator A4 (clasa A+) 500 coli/top 80g/mp – 140 topuri
6. Memorie flash drive 32GB USB 3.1 – 140 buc
7. Rucsaci pentru rechizite, material textil, rezistent la apă, culoare albastru/negru/rosu, min 1
compartiment interior, care să permită transport rechizite format A4, - 140 buc
8. Pix cu mecanism mina tip Parker sau echivalent, metalic, mină culoare albastru) – 140 buc
9. Pix cu mecanism mina tip Parker sau echivalent, metalic, mină culoare negru – 140 buc
10. Pix unica folosinta, mină culoare rosu sau verde – 140 buc

Notă: Referirile la o anumită marcă, precum și specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursa, productie,
un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licentă de fabricatie, sunt
mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea
anumitor operatori economici sau numitor produse și vor fi considerate ca avand mentiunea de «sau echivalent»
Acestea specificatii vor fi considerate specificatii minimale din punct de vedere al performantei, indiferent de
marca sau producator
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