Nr. Inregistrare 1346/12.11.2019
În atenţia: Operatorilor economici care sunt în posesia Documentatiei de Atribuire - procedura de
cumparare directa privind achizitionarea de de echipamente IT – 6 laptop-uri necesare implementarii
proiectului „Cercetator – antreprenor pe piata muncii in domeniile de specialitate inteligenta (CERT –
ANTREP) – cod SMIS 2014:124708, conform nr. Anunt ADV1115236/06.11.2019

RASPUNS CLARIFICARE
PRIVIND DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE
În conformitate cu prevederile art. 160 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice şi a
Documentaţiei de atribuire privind achizitionarea de de echipamente IT – 6 laptop-uri necesare
implementarii proiectului „Cercetator – antreprenor pe piata muncii in domeniile de specialitate
inteligenta (CERT – ANTREP) – cod SMIS 2014:124708, SNSPA raspunde urmatoarei solicitari de
clarificari. Prezentul document va fi considerat de catre operatorii economici parte integrantă a
documentatiei de atribuire. In cele ce urmeaza este prezentata solicitarea de clarificare primita de
autoritarea contractanta si raspunsul aferent acesteia:

1. Intrebare: In caietul de sarcini este specificat: „Autoritatea contractanta este eligibila pentru
licente programe informatice de tip academic.
Se solicita licente, echipamente informatice OEM, iar licentele sunt de tip Academic,
perpetue. Ofertantii vor specifica codul produsului ofertat insotit de specificatiile tehnice si fisele de
produs, file de catalog. In cazul licentelor electronice, furnizorul va asigura pe un format de stocare,
kiturile de instalare”.
1. Raspuns: Autoritatea contractanta solicita doar achizitia unor „echipamente informatice OEM”.
Ofertantii vor specifica codul produsului ofertat insotit de specificatiile tehnice si fisele de produs, file de
catalog.

2. Intrebare: In configuratia laptopului ati mentionat Sistem de operare Free DOS. Va rugam sa
comunicati daca prin licente va referiti la sistemul de operare Windows 10 Pro.
2. Raspuns: Nu achizitionam licente in cadrul acestei proceduri de cumparare directa iar specificatiile
tehnice ale laptopului sunt cele mentionate in caietul de sarcini.
Cu stima,
Administrator Patrimoniu
Cornelia MARES
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