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Referinţă: Clarificări la documentaţia de atribuire a contractului de prestari
servicii de implementare a unei solutii de Document Management si portal pentru
lucru colaborativ

Ca urmare a clarificărilor solicitate de una dintre firmele care au preluat
documentaţia de atribuire pentru licitaţia referită de pe site-ul CONPET, vă comunicăm
următoarele:

Intrebarea nr.1: Avand in vedere cerintele enuntate in Caietul de Sarcini,
capitolul 4.1 Baza de date si arhitectura, pagina 3, conform carora Autoritatea
Contractanta "[...} va pune la dispozitia implementatorului licente pentru Windows
Server 2012 Standard si CAL-uri Share Point Standard 2013." va rugam sa precizati
daca se vor pune la dispozitia Prestatorului CAL-uri Windows Server 2012 Standard
pentru toti utilizatorii sistemului informatic.

Raspuns: In contractul Microsoft EA sunt incluse urmatoarele CAL-uri:
SharePoint Server Standard 2013 CAL - Device CAL
Windows Server 2012 - Device CAL

suficiente ca numar pentru toti utilizatorii

Intrebarea nr.2: Avand in vedere cerintele enuntate in Caietul de Sarcini,
capitolul 3 Cerinte privind solutia de DOCUMENT MANAGEMENT si Portal pentru
lucru colaborativ, paginile 1 - 3 si capitolul 4 Cerinte detaliate privind solutia de
DOCUMENT MANAGEMENT si Portal pentru lucru colaborativ, paginile 3 - 10, va
rugam sa precizati daca Autoritatea Contractanta doreste implementarea unei solutii
Microsoft SharePoint Standard. In caz afirmativ, va rugam sa preciza ti numarul
licentelor ce se doresc a fi achizitionate pentru solutia Microsoft SharePoint
Standard.

Raspuns: In caietul de sarcini am precizat ca putem pune la dispozitia
implementatorului licente pe care le avem disponibile prin contractul Microsoft EA. Nu am
solicitat un anume tip sau numar de licente pentru solutia oferta ta, aceste detalii fiind la
dispozitia ofertantului. Solutia ofertata trebuie dimensionata sa indeplineasca cerintele de
functionalitate si performanta din caietul de sarcini si sa acopere ca numeric specificatiile
de la capitolul 4. " Cerinţe detaliate privind soluţia de DOCUMENT MANAGEMENT si portal
pentru lucru colaborativ"

Consideratii initiale:
• Numar de utilizatori - maxim 500
• 30 de Puncte de secretariat conectate simultan la aplica tie

Sistemul trebuie sa fie dimensionat pentru o concurenta de aproximativ 150
de utilizatori simultan"
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Intrebarea nr.3: Avand in vedere cerintele enuntate in Caietul de Sarcini,
capitolul 3 Cerinte privind solutia de DOCUMENT MANAGEMENT si Portal pentru
lucru colaborativ, pagina 3, conform carora "Se vor organiza cursuri administrare de
baze date SQL (pentru versiunea ofertata),cu traineri autorizati Microsoft, pentru
administratorii solutiei (3 persoane), [...}" va rugam sa precizati daca se doreste
furnizarea de licente Microsoft SQL Server. In caz afirmativ, va rugam sa precizati
numarul licentelor ce se doresc a fi achizitionate pentru solutia Microsoft SQL
Server.

Raspuns: Asa CU(T1 am precizat la punctul 4. 1 "Baza de date si arhitectura", tabelul
cu "Specificaţii cerute", punctul 1:

Aplicaţia de server DOCUMENT MANAGEMENT si portal pentru lucru colaborativ
trebuie să foloseasca baza de date Microsoft SQL Sever Enterprise 2012 sau o versiune
mai recentă pe platforma Windows Server 2012.

Nu am specificat un numar de licente, acest detaliu fiind la dispozitia
implementatorului. Solutia ofertata trebuie dimensionata sa indeplineasca cerintele de
functionalitate si performanta din caietul de sarcini si sa acopere ca numeric specificatiile
de la capitolul 4. " Cerinţe detaliate privind soluţia de DOCUMENT MANAGEMENT si portal
pentru lucru colaborativ".

Intrebarea nrA: Avand in vedere cerintele enuntate in Caietul de Sarcini,
capitolul 4.7 Securitate si administrare, pagina 10, conform carora solutia trebuie "Sa
permita generarea automata de identificatori unici pentru continut" va rugam sa
clarifica ti/detalia ti functiona/itatea solicitata astfel incat sa reiasa la ce anume se
refera respectiva cerinta.

Raspuns: Fiecare document generat in sistem va purta o metadata cu un
identificator unic. Acesta poate fi format in moduri pe care le vom stabili de comun acord cu
fumizorul, la momentul implementarii. Un exemplu poate fi o metadata formata din data
crearii documentului si un numar curent unic generat pentru o perioada de timp (lunar,
anual). Acest identificator va fi util pentru a face referinta la documente care exista in
sistem dar care nu poarta un numar de inregistrare.

Intrebarea nr.5: Avand in vedere cerintele enuntate in Caietul de Sarcini,
capitolul 4.7 Baza de date si arhitectura, pagina 3, conform carora "[...} solutia
ofertata va trebui sa ruleze optim pe un numar de maxim 5 masini virtuale
configurate astfel:

8 rocesoare x 2.6 GHz
16 G8 RAM
1x 1Gb s Network ada ter
SO - Windows Server 2012
Standard"
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va rugam sa precizati care este infrastructura HW din punct de vedere al
configuratiei (numar servere, numar procesoare/server, numar nuclee/procesor,
memorie interna, spatiu stocare, etc...) care va fi pusa la dispozitia proiectului de
catre Autoritatea Contractanta.

Raspuns: Ofertantul nu va avea la dispozitie o infrastructura HW, asadar
consideram ca informatiile despre configuratia acesteia nu sunt relevante. Configuratiile
masinilor fizice asigura rularea fara probleme de performanta a masinilor virtuale in
configuratia din caietul de sarcini. Pe de alta parte, numarul si configuratia masinilor
virtuale la care face referire caietul de sarcini arata pool-ul de resurse pe care il putem
rezerva pentru solutia oferta ta. Configuratia fiecarei masini virtuale pe care va rula aplicatia
ofertata va fi stabilita la momentul implementarii, in functie de necesitatile aplicatiilor care
vor rula pe fiecare.

Intrebarea nr.6: Avand in vedere cerintele enuntate in Caietul de Sarcini,
capitolul 4.7 Baza de date si arhitectura, pagina 3, conform carora "['..Jputem pune la
dispozitia implementatorului inca 2 masini virtuale mai putin puternice, pentru
mediul de test. 11 va rugam sa precizati care este infrastructura HW din punct de
vedere al configuratiei (numar servere, numar procesoare/server, numar
nuclee/procesor, memorie interna, spatiu stocare, etc ...) care va fi pusa la dispozitie
pentru mediul de test de catre Autoritatea Contractanta.

Raspuns: Acelasi raspuns ca la interbarea nr. 5, cu precizarea ca pentru mediul
de test nu exista criterii stricte legate de performanta si de aceea consideram ca este
posibil ca aplicatia sa ruleze pe configuratii nu la fel de puternice ca mediul de productie.

Mentionăm că oferta dumneavoastră va fi elaborată tinând cont de indicatiile, "
precizate mai sus şi că restul cerinţelor din documentaţia de atribuire rămân neschimbate.

Vă mulţumim.

ŞEF SERVICIU ACHIZIŢII'

Jr.AgriPin~,vu

c/arificari 2_Serv. imp/em.so/. D.M.

Serviciu Achiziţii,
Exp. AWia Brasfasu
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