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Nr reg: 2608 / 04.11.2011
OBIECTUL ACHIZITIEI: ACHIZITIE DIVERSE ECHIPAMENTE IT SI PACHETE SOFTWARE

RASPUNS SOLICITARE CLARIFICARI

INTREBAREA 1: Va rugam sa ne confirmati faptul ca certificatele prevazute la 4.4.2 in cadrul 4.4
Capacitatea tehnică şi/ sau profesională din DOCUMENTAŢIE PENTRU OFERTANTI ACHIZITIE DIVERSE
ECHIPAMENTE IT SI PACHETE SOFTWARE cuprins in "COMBAT - Consiliere, Ocupare, schimbarea
Mentalităţilor, eliminarea Barierelor, Accesibilizare, Training” Contract: POSDRU/96/6.2/S/63885 " sunt cu
caracter obligatoriu, avand in vedere faptul ca obiectul contractului este doar de achizitionare/ livrare
echipamente IT si software nefiind solicitate alte operatiuni gen instalari, configurari server, retea etc...
RASPUNS 1:
1.1 In conformitate cu prevederile Documentatiei pentru ofertanti, Sectiunea I – Fisa de date, pct 7.4.2,
Ofertantul/ asocierea trebuie sa prezinte dovezi ale:


sistemului propriu de asigurare a calitatii acreditat. Certificarea trebuie să acopere activităţile
necesare pentru executare contractului ce fac obiectul achizitiei;



sistemului propriu de management al mediului acreditat. Certificarea trebuie să acopere activităţile
necesare pentru executare contractului ce fac obiectul achizitiei;



sistemului propriu de management al sanatatii si securitatii ocupationale. Certificarea trebuie să
acopere activităţile necesare pentru executare contractului ce fac obiectul achizitiei;

În cazul asocierii unui grup de operatori economici, cerintele privind standardele de mai sus, vor trebui să fie
îndeplinite de fiecare membru al asocierii, în conformitate cu natura părţii de contract pe care o vor îndeplini
conform acordului de asociere;

Pentru demostrarea îndeplinirii cerinţei de mai sus, nu se acceptă prezentarea de documente din care să
rezulte că operatorul economic este în curs de certificare, decat in situatia in care s-a efectuat ultimul audit
si urmeaza doar eliberarea certificatului.
Documentele edificatoare ce vor fi prezentate sunt : certificatul ISO 9001:2008 sau echivalent – copie
conform cu originalul, semnata si stampilata de reprezentantul legal; certificatul ISO 14001:2005 sau
echivalent – copie conform cu originalul, semnata si stampilata de reprezentantul legal; certificatul OHSAS
18001:2007 sau echivalent – copie conform cu originalul, semnata si stampilata de reprezentantul legal;
Precizare: nu este obligatorie prezentarea certificatului OHSAS 18001:2007.
1.2 In conformitate cu prevederile din Sectiunea II – Caietul de sarcini:
pct 6.1 Recepţia se va face dupa instalarea si configurarea soft-urilor (acolo unde este cazul) de catre
furnizor.
pct 6.2 Receptia se va finaliza cu un proces verbal de receptie.
pct 7.1 Plata produselor furnizate se va face dupa semnarea procesului verbal de receptie.
pct 8.1 Furnizorul va efectua mentenanta produselor livrate, gratuit, pe intreaga perioada a garantiei,
conform unui grafic ce va fi stabilit de comun acord.
ceea ce inseamna ca, pe langa livrarea produselor, furnizorul va efectua (fara modificarea pretului)
instalarea, configurarea si mentenanta echipamentelor;
INTREBAREA 2: In cuprinsul Caietului de sarcini, pt. Lot 1, POZ 1.2 - PACHETE SOFTWARE SERVER – 1
set, se solicita Microsoft System Center Data Protection Manager sau echivalent; Avand in vedere ca
produsul Microsoft System Center Data Protection Manager se licentiaza exclusiv pe baza licentelor de
management "Management License" pentru clientii DPM, licenta de server fiind inclusa, va rugam sa
precizati care este numarul si tipul licentelor de management "Management License" pentru clientii DPM
care vor fi achizitionate: Client Management License, Server Management License Standard, Server
Management License Enterprise.
RASPUNS 2: Deoarece softul Microsoft System Center Data Protection Manager va proteja statii de lucru si
nu servere, se solicita Client Management License pentru fiecare statie de lucru (10 buc).

INTREBAREA 3: pentru a putea face plata garantiei de participare la licitatie va rog sa imi transmiteti CUIul. In documentatie nu este specificat. De asemenea nu este specificat daca putem platii 50% din cuantumul
garantiei, avand in vedere ca firma noastra poate face dovada ca este IMM.
RASPUNS 3: Dorim sa facem urmatoarele precizari:
3.1 Datele necesare pentru plata garantiei de participare sunt: COLEGIUL NAŢIONAL AL ASISTENŢILOR
SOCIALI, codul fiscal 17400940, banca Alpha Bank cont RO87 BUCU1331211071072RON;
3.2 In conformitate cu Art 16 din Legea 346/ 2004, IMM-urilor beneficiaza de reducere cu 50% a garantiei de
participare. In acest caz, se va completa formularul din Anexa 1 a legii 346/ 2004. In cazul unei asocieri,
fiecare membru a asocierii va completa acest formular.
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