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Nr. inreg.: 1J5g.ţ \

Referinţă: Licitatie deschisa organizata de se eONPET SA in vederea atribuirii
contractului de "Furnizare si instalare sistem videoconferinta"

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: Sectiunea IV - anexa formulare - formularul 5 - trebuie semnat de
reprezentantul legal al Electronic World. Participantul la licitatie trebuie sa fie reprezentantul legal
sau poate fi un imputernicit care nu este angajat Electronic World?

Răspuns: Formularul 5 trebuie sa fie semnat de reprezentantul legal al operatorului
economic participant la procedura. Participantulla sedinta de deschidere a ofertelor trebuie sa aiba
o imputernicire semnata de reprezentantul legal al operatorului economic.

Întrebare 2: - Sectiunea IV - anexa formulare - formularul 8, anexa 2 contine un model
de recomandare. Va rugam sa permiteti prezentarea unui model in orice alta forma din care sa
reiasa datele cerute in model din documentatie?

Răspuns: Se accepta orice model de recomandare din care rezulta datele solicitate.

Întrebare 3: Sectiunea II - Caiet de sarcini - Generalitati - Dorim sa solicitam o vizita in
amplasamentul lucrarilor in vederea prezentarii documentului semnat pe propria raspundere. In
atentia carui department se solicita aceasta vizita?

Răspuns: Departamentul in atentia caruia se solicita vizita este Directia Operatiuni, Dept.
IT-TELECOM-SCADA, Serviciul Telecomunicatii si data in care se pot vizita amplasamentele de la
sediile 1 si 2 este de 19.09.2014. Alte informatii legate de vizitarea amplasamentelor se pot obtine
de la urmatoarele persoane de contact: ing. Catalin Ruse - telefon 0722280700 si ing. lulian Bucur-
0724268618.

Întrebare 4: Sectiunea II - Caiet de sarcini - 4.9 Monitoare TV - specificatii minime tehnice
Pentru a putea asigura echipamente de.ultima generatie fabricate in anul 2014 - va rugam

sa permiteti ca anumite caracteristici tehnice minime sa difere de cerintele minime din caietul de
sarcini conform celor propuse mai jos (textul ingosat):

Specificatii Produs

Denumire Monitor Monitor profesional
profesional LED LED

Locatie Principala Secundara

Necesar echipamente 2 8
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Necesar echipamente 2 8

Tehnologie LED LED

Rezolutie 1920x 1080p 1920 x 1080p

Diagonala minim sau mai mare 50" 42"

Contrast minim sau mai mare 1000:1 1000:1

Luminozitate minim sau mai mare 350cd/m2 350cd/m2

Senzor luminozitate DA DA

Unghi vizualizare minim 176°/176° 176°/176°

Rama panou maxim sau mai mica 18 mm (URIT), 18 mm (URIT), 30
30mm(B) mm(B)

,
Timp de raspuns maxim sau mai mic 12ms 12ms
(G to G) grey to grey)

Video: HDMI x 1; Video: HDMI x 1; DVI-
DVI-D IN x 1; D IN x 1;

Audio: Audio IN x Audio: Audio IN x 1;

Conectivitate minim 1;Audio OUT x 1; Audio OUT x 1;

Control: RJ45 x Control: RJ45 x 1;
1; RS232 x 1; Telecomanda RS232 x 1; Telecomanda

Functie de gestionare monitor PC/DVI-D PC/DVI-D

Difuzoare incorporate DA DA

VESA compatibil DA DA

Culoare Negru Negru

Garantie 60 Luni 60 Luni

Răspuns: Se accepta si caracteristicile tehnice propuse.

Întrebare 5: Sectiunea 11- Caiet de sarcini 10. Referinte produs
10.1 Echipamentul propus trebuie să fie produs nu mai devreme de anul 2013. Contractorul

va trebui sa faca dovada printr-o declaratie semnata de catre producator. Echipamentul nu trebuie
să aiba "End of Life" cel putin pentru următorii 5 ani. Contractorul trebuie să furnizeze o
documentatie tehnică despre echipamentul oferit.

10.2 Contractorul trebuie sa includa informatii cu privire la termenul "End of Life" pentru
produsele ofertate.

Avand in vedere rata de progres tehnologic foarte mare din acest domeniu este putin
probabil ca un produs aflat in productie in anul 2014. Din informatiile noastre in acest moment nu
exista o declaratie de "End of life" pentru produsele ofertate. In concluzie va solicitam ca din clauzele
10.1 si 10.2 sa ramana doar "Echipamentul propus trebuie sa fie produs nu mai devreme de anul
2013".

Răspuns: Clauzele 10.1 si 10.2 se modifica si vor avea urmatorul continut: Echipamentul
propus trebuie să fie produs nu mai devreme de anul 2013
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Întrebare 6: Sectiunea 11- Caiet de sarcini: 11. Referinte Contractor
11. 1 Contractorul/subcontractorii trebuie sa includa in oferta informatii despre producătorul

echipamentelor. Capacitatea de productie trebuie sa fie specificata.
In conditiile in care proiectul se livreaza integral ca si solutie, echipamentele fiind incluse,

va rog sa permiteti excluderea cerintei "Capacitatea de productie trebuie sa fie specificata. ".

Răspuns: Se elimina cerinta "Capacitatea de productie trebuie specificata"

Întrebare 7: 7 Sectiunea 11- Caiet de sarcini:
Va rugam se detaliati la punctul 4.4.5 : ce tip de sisteme de videoconferinta vor folosi cei

100 de utilizatori?

Răspuns: Utilizatorii vor folosi ca si client de videoconferinta un browser web existent, fara
sa instaleze nicio o aplica tie pe PC sau smartphone si vor fi livrate 100 de licente ce se vor integra
cu LDAP . Acestea se vor integra cu solutia de videoconferinta hardware sau software si apelurile se
vor putea face prin intermediul internetului.

Întrebare 8: Sectiunea 11- Caiet de sarcini:
Va rugam sa detaliati numarul de conexiuni simultane tip videoconferinta intr-o sesiune

multipunct si rezolutia la care sa se faca acestea?

Răspuns: Solutia livrata trebuie sa permita minim 25 de apeluri videoconferinta simultane
din care minim 5 la rezolutie HD 720p in modul prezenta continua.

Întrebare 9: Sectiunea 11- Caiet de sarcini:
Va rugam sa detaliati modalitatea acestor conexiuni VPN sau internet?

Răspuns: Fiecare utilizator de videoconferinta Hardware sau software va putea folosi
solutia in mod securizat intr-un VPN sau internet public.

Întrebare 10: Sectiunea IV - anexa formulare - la formularul "DECLARA TIE PRIVIND
CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII" propunem reformularea art 10.3 (sectiune a 3
Contract de furnizare produse) astfel:

Achizitorul se obliga in termen de 14 zile de la semnarea procesului verbal de receptie a
lucrarilor (commissioning) sa restituie un procent de 70% din garantia de buna executie. Restul de
30% va fi restituit in termen de 14 zile dupa expirarea termenului de garantie a lucrarilor.

Răspuns: Art. 10.3 din formularul de contract se modifica si va avea urmatorul continut:
"Achizitorul se obliga in termen de 14 zile de la semnarea procesului verbal de receptie a

lucrarilor (commissioning) sa restituie un procent de 70% din garantia de buna executie. Restul de
30% va fi restituit in termen de 14 zile dupa expirarea termenului de garantie a lucrarilor. "

Întrebare 11: Sectiunea I Fisa de date a achizitiei - Cand se returneaza garantia de
participare si in ce conditii?

Cuantumul garantiei de participare: 19.000 lei. Valabilitatea: cel putin egala cu perioada de
valabilitate a ofertei, respectiv 120 de zile de la data limita de primire a ofertelor.

a- In cat timp se returneaza in conditiile neatribuirii contractului?
b- In conditiile atribuirii contractului - va rugam sa clarificati daca se adauga la garantia de

participare diferenta pana 10% garantia de buna executie sau in ce conditii se returneaza garantia
de participare?

Răspuns: a - Garantia de participare se returneaza in cazul neatribuirii contractului in
termen de 3 zile de la incheierea contractului cu ofertantul castigator

b - In conditiile atribuirii contractului garantia de participare se returneaza dupa
Pagina 3din 4

mailto:conpet@conpet.ro;
http://web:www.conpet.ro


. , ..
se eONPET SA
Str. Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti. 100559, Prahova, Romania
Tel: +40 - 244 - 401 360; fax: + 40 - 244 - 516451
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro

6CONPET
Menţionăm că oferta dumneavoastră va fi elaborată ţinând cont de indicaţiile precizate mai

sus şi că restul cerinţelor din documentatia de atribuire rămân neschimbate.

Vă mulţumim.

ŞEF SERVICIU ACHIZITII
Jr. Agripina Tircavu

SERVICIU ACHIZITII
Exp. AP ing. Florina Popescu
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