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CONPET S.A., România
Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploieşti, 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451
CIF:RO1350020; Cod CAEN4950: J29/6122.01.1991
Capital social subscris şi vărsat 28 569 842,40 lei

Referinţă: Licitatia organizată de CONPET SA În vederea atribuirii contractului de achiziţie ce are ca
obiect - Servicii de mentenanţă şi suport tehnic pentru Sistemul informatic integrat (511)

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul din operatorii economici interesaţi cu prtvlre la
documentaţia publicată pentru procedura de achiziţie mai sus mentionată, vă comunicăm următoarele:

Întrebarea 1: Va rugam sa ne precizati numarul de incidente raportate in ultimul an calendaristic,
precizand cate au fost identificate si agreate ca:

• incidente critice
• non critice dar esentiale
• probleme minore

Răspuns 1În perioada ianuarie-iulie 2017, au fost identificate si agreate:
o Incidente critice: 6
o Incidente non critice, dar esentiale: 35
o Probleme minore: 95

Întrebarea 2 Va rugam sa preciza ti câte probleme din cele raportate au condus la aplicarea de patchuri
pentru produse Oracle.
Răspuns 2 Neavând suport activ cu Oracle, nu am analizat posibilitatea aplicarii de patch-uri. Ofertantul
va fi obligat sa aplice patchurile din momentul in care vom avea suport activ cu Oracle, in acest sens va
trebui sa gaseasca solutii alternative de rezolvare a posibilelor probleme aparute

Întrebarea 3 Vă rugăm sa precizati daca pentru infrastructura hardware, parte a Sistemului Informatic
Integrat de tip ERP, este asigurat suport de specialitate iar daca echipamentele parte a solutiei sunt in
garantie, in suport tehnic standard de producator sau intr-o alta stare tehnica.
Răspuns 3 Pentru infrastructura hardware, nu avem garantie sau suport activ de la producatorul
sistemului de operare HP-UX si al serverelor HP.

Întrebarea 4 Vă rugăm sa precizati daca activitatea de suport ceruta in caiet poate fi interpretata ca
Asistenta Tehnica adresata colectivului tehnic al CONPET, cat si asociata solutiei implementate in 2010?
Intrebam pentru ca activitatea de respectare a politicilor de backup sau de monitorizare a sistemului se
adreseaza unui colectiv de administratori, iar serviciile cerute indica asigurarea catre acestia de suport
de specialitate pentru activitatile executate de administratori.
Răspuns 4 Activitatea de suport ceruta in prezentul caiet de sarcini se refera la suport asociat sistemului
informatic integrat, implementat in 2010. Nu avem specialisti interni de baze de date Oracle sau HP-UX,
drept urmare Ofertantul trebuie sa se pregateasca cu specialisti care sa administreze inclusive scripturile
de back-up de pe serverele HP-UX, activitatea de back-up pe suport banda fiind realizata de specialisti
Conpet. Ofertantul va realiza monitorizarea si optimizarea performantelor bazei de date si aplicatiilor si va
prezenta lunar un raport de monitorizare a indicatorilor de performanta care vor fi stabiliti de comun acord.

Întrebarea 5 Vă rugăm sa precizati numarul maxim de modificari legislative pe care le estimati la acest
moment ca vor fi necesare in activitatea de suport. Daca acesta este necunoscut va rugam sa ne preciza ti
numarul de modificari legislative si unul/doua exemple din acele modificari implementate anul trecut.
Răspuns 5 Nu sunt documentate ce modificari au fost din motive legislative sau nu, dar aveti mai jos trei
exemple din acest an.
• Schimbarea cotei de TVA incepand cu 01 ianuarie 2017. Prestatorul a realizat definirea cotelor de

taxa noi si a realizat modificarile aferente
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• Modificarea bazei de calcul a contribuiei individuale de asigurari sociale, incepand cu 01 februarie,
in conformitate cu abrogarea art. 139 alin.2 din Codul Fiscal.

• Modificarea bazei de calcul a contributiei la Sanatate datorata de angajator (plafonarea introdusa
cu 01 ianuarie 2017 si eliminarea plafonarii cu data de 01 februarie 2017)

Ne este imposibil sa estimam numarul de modificari legislative care vor avea loc in perioada urmatoare,
cat si impactul acestora asupra sistemului. Din acest motiv, Ofertantul trebuie sa se pregateasca cu experti
calificati pe toate modulele implementate pentru a oferi suport pentru modificarea aplicatiilor in scopul
adaptarii la cerintele legislative.

Întrebarea6 Vă rugam sa precizati ce modificari ale aplicatiilor implementate au fost cerute si au intrat
in productie anul trecut. Va rugam sa precizati cateva exemple de astfel de modificari ce sunt necesare
in cadrul serviciului actuallicitat. De asemenea, va rugam sa ne preciza ti numarul maxim de modificari ale
aplicatiilor implementate pe care le doriti incluse in activitatea de suport.
Răspuns 6 Orice modificare a aplicatiei poate avea la baza cerinte legislative sau de business, ori
identificarea de nefunctionalitati. Ca exemple avem:

- reevaluarea mijloacelor fixe conform IFRS, unde reevaluarea activelor si contabilizarea nu poate
fi facuta automat asa cum este implementat sistemul actual si este nevoie de suport si interventie direct in
tabelele din baza de date

- necesitatea introducerii de informatii suplimentare prin interfetele aplicatiei si realizarea de
rapoarte ori modificarea rapoartelor aferente deja existente

- optimizari ale proceselor sau rapoartelor existente din punct de vedere al timpilor de rulare
- orice modificari de proceduri interne, schimbari organizatorice, etc. care pot necesita realizarea de

personalizari sau customizari ale aplicatiilor implementate.
Datorita faptului ca cerintelele de business si cele de imbunatatire a sistemului sunt in evolutie continua,
ne este imposibil sa estimam un numar maxim de modificari ale aplicatiilor implementate. Prestatorul
trebuie sa isi asume intelegerea sistemului si a modificarilor deja implementate fata de versiunile standard
ale aplicatiilor, astfel incat orice modificare noua sa nu creeze nefunctiona/itati.

Întrebarea 7 Va rugam sa precizati numarul de rapoarte create in ultimul an, precum si numarul de
rapoarte maxim estimat pentru anul urmator. Va rugam sa ne precizati cateva exemple de rapoarte ce
sunt necesare in cadrul serviciului actuallicitat.
Răspuns 7 De la inceputul anului 2017 au fost create aproximativ 30 de rapoarte noi.

Întrebarea 8 Va rugam sa detaliati cererea de "realizare situatii prin crearea de scripturi, conform solicitarii
beneficiarului". Va rugam sa specificati un exemplu de situatie generata prin scripturi, si eate astfel de
situatii au fost generate anul trecut.
Răspuns 8 Beneficiarul poate solicita "Realizare situatii prin crearea de scripturi", atunci cand exista
nefunctiona/itati si este nevoie de interogari/ scripturi din baza de date prin care sa identificam cauzele
erorilor sau atunci cand se doresc situatii urgente care nu au fost prevazute ca si rapoarte definite in sistem
(de exemplu: situatia utilizatorilor pe fiecare licenta achizitionata in cadrul sistemului informatic). De la
inceputul anului pana in prezent au fost aproximativ 10 astfel de cerinte.

Întrebarea 9 Referitor la cerintele Caietului de sarcini privind alocarea de catre Ofertant pe fiecare tip de
aplica tie, a cate unui consultant certificat de catre producatorul aplicatiilor (Ora ele) pentru acordarea
de suport pentru bazele de date si aplicatiile implementate in cadrul s CONPET SA, va rugam sa
confirmati ca pentru indeplinirea cerintei, pentru aplicatiile financiar, logistica, productie, EAM,
proiecte, Ofertantul poate prezenta consu/tanti care detin certificarea Oracle E-Business Suite
Support Specialist.
Raspuns 9 Cerinte privind prestarea serviciilor, din Caietul de sarcini, cuprinde printre prevederi
urmatoarele paragrafe:
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"Ofertantul va aloca ... cel putin cate un consultant pe fiecare tip de aplica tie (financiar, logistica, productie, EAM
proiecte, HR&Payro'" BI/Hyperion, tehnologie Dracie, dezvoltare, baze de date, HP-UX) care vor raspunde la
solicitarile de mentenanta si suport."

"Consultantii alocati vor trebui sa fie certificati de catre producatorul aplicatiilor pentru acordarea de suport pentru
bazele de date si aplicatiile Dracie implementate in cadrul Conpet SAIt

Vă detaliem mai jos aceste cerinte:

Ofertantul va prezenta dovada ca este partener activ Oracle.

Ofertantul va aloca cate cel putin un consultant pentru fiecare tip de modul sau suita implementata si va
face dovada indeplinirii urmatoarelor cerinte privind personalul responsabil direct de indeplinirea
contractului:

Consultanti Suport Oracle:

Experienta in implementarea aplicatiilor Oracle pentru care este alocat de cel putin 3 ani
Experienta in implementarea aplicatiilor Oracle in cel putin un proiect de complexitate similara pe
modulul pe care este alocat
Certificare Oracle pentru implementarea modulului/ suitei
Certificare Oracle Support Specialist
Administrator de baza de date si aplicatii Oracle:

Experienta in instalarea si administrarea bazelor de date Oracle si aplicatiilor Oracle de cel putin 3 ani
Certificare profesionala Oracle Database Certified Proffesional minim 11g
Certificare pentru administrare servere de aplicatii - Oracle Application Grid minim 11g

Dezvo/tatori Oracle:

Experienta in realizarea de dezvoltari si customizari ale aplicatiilor Oracle de cel putin 3 ani
Experienta in dezvoltari si customizari de rapoarte in tehnologie Oracle .
Certificare de dezvolta tor emisa de Dracie

Întrebarea 10 Referitor la cerintele din cadrul fisei de date 111.2.3)Capacitatea tahnicasi/sau profesionala:
"OFERTANTUL VA PREZENTA EXEMPLE CU RAPOARTELE SALE UZUALE"
Răspuns 10 Se elimină respectiva cerintă

Menţionăm că oferta dumneavoastră va fi elaborată ţinănd cont de indicaţiile precizate mai sus si că
restul cerinţelor din documentaţia de atribuire răman neschimbate.
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