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Referinţă: Licitatie deschisa organizata de SC CONPET SA in vederea atribuirii
contractului "Servicii de proiectare, furnizare, configurare, testare si
instalare a unui Upgrade hard si soft a Sistemului SCADA existent in cadrul S.C. CONPET
S.A"

Urmare a clarificărilor solicitate de catre operatorii economici interesati cu privire la
documentatia de atribuire aferenta procedurii de achizitie mai sus mentionata, vă comunicăm
următoarele:

Întrebare 1: In documentul "sect II CS insta upgrade soft" la pagina 11/13 sunt descrisi
parametrii tehnici minimi care vor fi testati in timpul testelor. Va rugam sa clarificati cerinta referitoare
la Timp de "refresh" pentru un parametru dinamic < 1s in raport de cerinta Timp de "refresh" ecran
SCADA < 100 ms. Solicitarea noastra are in vedere interpretarea conform careia parametrul dinamic
este prezentat pe ecranul SCADA, motiv pentru care timpul de refresh solicitat pentru ecranul
SCADA (oricum mai restrictiv) este inerent aplicabil si pentru parametrul dinamic.

Răspuns: Timpul de "refresh" al ecranului SCADA <1OOms, este in relatie directa cu
Timpul de "refresh" al parametrului dinamic <1s, numarul de parametrii dinamici maxim pe un ecran
~120 (vezi pag. 9 antepenu/timul subpunct), timpii de intarziere pe canalele de telecomunicatii,
largimea de banda a canalelor, performantele statiei de lucru/serverelor (procesele care ruleaza in
permanenta in "Backgound'? si cel mai important de filozofia sistemului prin care se alege un
algoritm optim de "refresh" numai a parametrilor de process care s-au schimbat ("Ia eveniment'? cat
si interogarea periodica in timp a acestora.

Concluzie: Apreciem ca interpretarea este mai restrictiva decat cerinta din Caietul de
Sarcini.

Întrebare 2: In documentul "sect II CS insta upgrade soft" la pagina 11/13 sunt descrisi
parametrii tehnici minimi care vor fi testati in timpul testelor. Va rugam sa clarificati cerinta referitoare
la "Burst in test" si sa definiti suplimentar acest criteriu.

Răspuns: Acest test va verifica integritatea si functionalitatea sistemului atunci cand un
numar maxim de evenimente/semnale se intampla simultan in sistem in timpul testelor din fabrica
prin simularea a 50% din semnale si in timpul testelor operationale si de punere in functiune prin
activarea Opriri de A varie pe Sistem ESD1.

Întrebare 3: In documentul "sect I fisa date inst upgrade soft" la pagina 9/16, capitolul
111.2.3)Capacitatea tehnica si/sau profesionala, in Cerinta nr. 1 Declaratie si lista principalelor
prestari de servicii este solicitat pentru dovedirea experientei similare, pe langa completarea
Formularului nr. 8 cu Anexele 1 si 2, si anexarea urmatoarelor documente: copiile contractelor
prezentate ca experienta similara, insotite de certificare de buna executie: recomandari din partea
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beneficiarilor pentru lucrarile executate in baza contractelor prezentate in lista SI m
copie,certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar
din care sa rezulte executarea si finalizarea lucrarilor similare.

Avand in vedere caracterul confidential al acestui tip de contracte comerciale, va rugam sa
acceptati ca dovedirea experientei similare sa nu fie conditionata de prezentarea copiilor dupa
contractele prezentate in lista din Anexa 1 la Formularul nr. 8 si sa se poata realiza prin prezentarea
recomandarilor/documentelor emise de beneficiarii lucrarilor.

Răspuns: Experienta similara se poate demonstra pentru contractele cu caracter
confidential cu orice certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre
clientul beneficiar din care sa rezulte executarea si finalizarea lucrarilor similare solicitate.

Întrebare 4: Avand in vedere volumul mare de documente ce trebuie pregatite pentru
aceasta licitatie raportat la timpul limitat pentru intocmirea ofertei avem rugamintea sa prelungiti
termenul de depunere a ofertelor cu 7 zile, pana pe data de 23.10.2014, ora 10:00.

Răspuns: Suntem de acord cu prelungirea termenului de depunere a ofertelor cu 7 zile,
astfel data si ora limita pentru depunerea ofertelor va fi: 23.10.2014, ora 1000 si data si ora de
deschidere a ofertelor va fi: 23.10.2014, ora 1200.

Menţionăm că oferta dumneavoastră va fi elaborată ţinând cont de indicaţiile precizate mai
sus şi că restul cerinţelor din documentatia de atribuire rămân neschimbat~.

Vă mulţumim.

DIRECTOR DEPARTAMENT
MANAGEMENTUL ACHIZIŢIILOR

ŞIINVESTIŢIILOR
Ing. Radu Albu

ŞEF SERVICIU ACHIZITII
Jr. Agripina TÎrcavu

SERVICIU ACHIZITII
Exp. AP ing. Florina Popescu
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