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In atentia operatorilor economici interesati 

Subscrisa SC COMPA SA  , achizitor in cadrul procedurii de achizitie publica pentru atribuirea 
contractului de furnizare prin leasing financiar pentru Srung orizontal cu comanda numerica monoax 
si o turela , raspunde la solicitarile de clarificari a unor operatori economici dupa cum urmeaza: 

1. Intrebare: 

   Referitor la Documentatia pentru ofertani, pentru ''Strung orizontal cu comanda numerica monoax 
si o turela'', Capitolul 6, punctul III, Cerinte tehnice minime, din Caietul de sarcini, consideram ca la 
urmatoarele puncte: 
 
Punct 26. Sistem de autocoliziune care asigura în orice mod de lucru manual, automat, MDI, 
protectia masinii la tamponare în cazul unei erori de programare sau a unei comenzi gresite  

Punct 27.Portruri USB pentru transfer de date si control activ 
Punct 31. Monitor color LCD touch screen   
Punct 32. Posibilitate simulare în 3D solid, sectiune, transparent  
Punct 39. Service Remote Control  
         
solicitarea dumneavoastra este foarte restrictiva, restrangand astfel gama de produse ce pot fi 
ofertate. In consecinta va rugam sa reanalizati aceste caracteristici tehnice. 

Refertitor la Punct 14. -Timp  de indexare turela ≤0.23(3/NC) sec/pas, va rugam se precizati ce se 
intelege prin :3/NC 

Referitor la Punct.18.-Viteza deplasarii pe axele X/Y , consideram ca este gresit X/Y deoarece 
masina solicitata prin caietul de sarcini nu are axa Y, corect ar fi X/Z 
 
   
2.  Raspuns : 

Cerintele tehnice minime de la punctele 26.); 27.)31.);32); 39.)  de la Capitolul 6, punctul III din 
Documentatia pentru ofertanti se modifica dupa cum urmeaza : 

Punctul 26. Sistem de evitare coliziuni in orice mod de lucru automat, MDI si sistem de evidentiere  
       erori de programare. 
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Punctul 27. Portruri USB pentru transfer de date 
Punctul 31.Monitor LCD color 
Punctul 32.Posibilitate de simulare forma piesa si traseu scule  
Punctul 39. Se anuleaza  

 

Refertitor la Punct 14.  : notarea “3/NC “ se anuleaza. 

                                        Corect este : Timp  de indexare turela ≤0.23 sec/pas  

Referitor la Punct.18  : da, corect este Viteza deplasarii pe axele X/Z 

Responsabil  Achizitii 

Elena Neghina 
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