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CLARIFICARE LA DOCUMENTA T IA DE ATRIBUIRE ANEXAT A ANUN T ULUI
1)E PARTIC1PARE NUM A RUL 149872 DIN 18.03.2014 PUBLICAT A I N SEAP
PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE
PUBLIC A AV A ND CA OBIECT: FURNIZARE SISTEM INFORMATIC REGISTRU
AGRICOL AFERENT PROIECTUIAUI " GESTIUNEA I N SISTEM INFORMATIC A
REGISTRULUI AGRICOL $1 A ALTOR SERVICH PUBIACE DESTINATE
CETA T ENILOR I N CADRUL UNOR UNITA T I ADMINISTRATIV-TERITORIALE
DIN JUDE T UL S A LAJ " , SMIS 48452
Avänd in vedere solicitarile de clarificari depusa de un operator economic , precizám urmatoarele :

Intrehare: 1
Eisa de date
1. La pagina 4 din fisa de date punetul 111.2.2) Capacitatea economica si financiara prezentati o
scrie de criterii dc selectic privind capacitatea economica.
Solicitare:
VA

rugam sa ne comunicati si sA explicati modul in care autoritatea contractantä respecta
prevederile legale in ccea cc priveste cerinlele de la acest punct, gi totodatä va solicitäm temeiul de
drept al acestor cerinte.
ltaspuns: 1
La pagina 4 din Fisa de date, punctul 111.2.2) Capacitatea economica financiara, sunt descrisc
informatiile Ai nivelurile minims necesare pentru evaluarea respectarii cerintei mentionate.
Autoritatea Contractanta a stabilit o singurd cerintA si anume media cifrei de afaceri globale pc
ultimii 3 ani (2011, 2012, 2013), pentru a preveni/reduce aparitia oricArui risc legat de indeplinirea
ciefectuoasä sau chiar de neindeplinirea contractului, ca urmare a imposibilitAtii asigurdrii titmice de
calm furnizor a resurselor financiare necesare pcntru dcrularea contractului.
Pentru demonstrarea cerintei se solicita prezentarca de documente justificative tars a limita
ofcrtantii Ia un anum it tip de document. Sum detaliate modalitatile de demonstrare a cerintei.
Documentele solicitate la acest punct sunt necesare pcntru vcrilicarea capacitAtii financiare a
ofertantului.
Cedilla minima privind demonstrarea situatici economise si financiare a fost prevanitä in
conformitate cu art.185 din OUG 34/2006 si art. 9 lit. b) din f IG 925/2006 cu modificarile
completarile ultcrioare, respectiv solicitarea privind valoarea medic a cifrei de afaceri pc ultimii 3
ani sä nu fie mai mare deck valoarea estimatA a contractului, multiplicata cu 2. Cerinta cu privire la

ea%

tertul sustinator este in conformitate cu Art. I Fl alin (4) si (5) din HG 925/2006 cu modificärile si
compeltfirile ulterioare.
Conformitatea documentatiei de atribuire, respectiv a cerintelor din Fisa de date, cu legislatia
aplicabilit din domeniul achizitiilor publics, a fost verificata $i de cdtre ANRMAP inainte de
publicarca Fi$ei de date in SEAP, in conformormitate cu prevederile flotArárii de Guvern nr.
525/2007.
In trebarc: 2
2. La pagina 5 din fisa de date punctul III.2.3.a) Capacitatca tehnica si/sau profesionala se
solicita personal tehnic de specialitatc pentru care prezentati o serie de criterii de selectie privind
informatiile referitoare la studiile, pregAtirea profesionala $i calificarea personalului solicitat
Solicitare:
a. VA rugAm sa specificati daed contractul de achizitie publica se va incheia cu o persoand fizicA sau
cu o persoana juridicA.
I). Având in vedere acoperirea obiectului contractului de achizitie publicii cu profilele pentru care
sunt solicitate anumite diplome si certificate care nu au relevantA in prezenta achizitia publicd,
rugdm sa clarificati legAtura dintre fiecare tip de document si obicetul contractului.
Waspans: 2
Contractul de achizitie publica va fi incheiat cu ofertantul a ciirui &era a fost desemnatá
cgstigAtoare, astfel cum prevde DUG 34/2006, cu modified:rile $i completdrile ulterioare. Definitia
ofertantului conform DUG 34/2006 este „orice operator economic care a depus oferth in termenul
de depunere a ofertelor indicat in anuntul/invitatia de participare". Prin urrnare, contractul de
achizitie se va incheia cu un operator economic (individual sau un grup de operatori) inscris la
registrul comertului sau al profesiei, iar obiectul contractului trebuie sz aibd corespondent in
codul/rile CAEN din certificatul constatator.
Solicitantul clarificArilor, afirmA in mod nejustificat ca documentele solicitate de Autoritatea
Contractanta nu au relevantà in prezenta procedurd.
Documentelc solicitate sunt necesare pentru verificarea capacitAtii tehnice $i profesionale a
ofertantului. Mentionam ca in conformitate cu cerintele eaietului de sarcini, pentru indeplinirea
contractului se vor desfasura si urmatoarele activitati:
analiza cerintelor, proiectare, implementare, testare, eonfigurarea echipamentelor
hardware furnizate si realizare retea LAN
instruirc pentru folosirea si mentinerea sistemului informatic
se vor livra echipamente hardware si aplicatii software pentru realizarea infrastructurii
de sustinere a sistemului informatic integrat
se va asigura mentenanta sistemului pe o perioada de 5 ani
se vor furniza scrvicii IT: consultanta, dezvoltare de software, Internet si asistenta
se vor livra masini dc procesare a datelor (hardware)
se vor livra diverse pachete software si sisteme informatics
se vor presta Servicii de asistenta informatica
se vor presta Servicii de formare in informatica.
La punctul III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala din fisa de date Autoritatea
Contractanta solicita personal tehnic de specialitate, in acord cu obiectul contractului de achizitie si
specificatiile Caietului de sarcini. Pcntru demonstrarea cerintei se solicita prezentarea de documents
justificative fara a limita ofertantii la prezentarca unui anumit tip de document. Sunt detaliate
modalitatile de demonstrare a cerintei.

Tipul de document/diploma solicitat atestä absolvirca unci forme de invatamant superior (ce
demonstreaza faptul ca beneficiarul detine cunostinte generale conform curriculei universitare
specifice profilului absolvit), precum si dobandirea unor cunostinfe profesionale specifice,
necesare realizarii activitatilor prevazute in Caietul de sarcini.
Detaliem in continuare, rolul si atributiile personalului tehnic de special itate pentru care Autoritatea
Contractanta a solicitat informatii privind demonstrarea capacitatii tchnice si profesionale, in raport
cu activitatile rcalizatc de acestia pentru indeplinirea obicctului contractului:
1. Expertul coordonator, este responsabil de coordonarea activitatilor prevazute in contract si
a echipei de specialisti pentru furnizarea sistemului informatic si are urmatoarele
responsabilitati principale in cadrul contractului:
Asigura administrarca, planificarca si coordonarea activitatilor cchipei de project
pentru toata perioada implementarii proiectului
Asigura comunicarea pc orizontald si pe verticala (cu reprezentantii beneficiarului,
inclusiv elaborarea si furnizarea rapoartelor periodice si de exceptie)
Asigurd respectarea metodologiei de lucru ofertala pentru realizarea sistemului
informatic si a planului de proiect pcntru furnizarea produselor si prestarea
serviciilor pe toata durata contractului
Urmareste toate activitatile precum si etapele/subetapele determinante de realizare a
activitatilor, dependentele dintre activitati, jaloanele de proiect, rezultatele
activitatilor si alocarea resurselor in vederea furnizarii echipamentelor/prestarii
serviciilor ofcrtate astfel incat sä fie atinse obiectivele proiectului
Gestioneazd implementarca proiectului, coordonarea intregii echipe de expefti, cu
alocarea sarcinilor pe fiecare mcmbru al echipei
Reprezinta furnizorul in relatiile cu toate partile implicate in contract si
monitorizeaza modal in care sunt implementate toate activitältle prevazute si nu in
ultimul rand, intocmeste toatc rapoartele, in conformitate cu cerintele din contract.
2. Expertul infrastructura hardware, este responsabil de:
a. prestarea serviciilor de instalarc si configurare a echipamentelor hardware,
administrare sisteme dc operare, upgrade/update infrastructura hardware prevazute in
caictul de sarcini
3. Dezvoltatorul software GIS-are urmätoarele atributii principale:
Raspunde de serviciile de proicctare, dezvoltare, configurare, implementare, testare
aplicatii pentru migrarea si integrarca stucturilor de date GIS existente in bazele de
date ale UNI turilor si din sistemele informatice cu care se doreste integrarca in
platforma software portal
Asigura instalarea aplicatiilor CAS, harta pe smartphone, harta interactive pe servcrul
GIS, configurarea parametrilor de conectare, puncrea in functiune
Rdspunde de migrarea si integrarea stucturilor de date GIS existente in bazele de
date ale UAT-urilor si in sistemelc informatice cu care se dorcste integrarea
Asigura instalarea, configurarea. incarcarca datelor geograficc pcntru software server
GIS (platforma de gestiune date geospatiale)
e. Asigura incarcarea datelor gcografice server GIS.
4. Analistul de procese GIS:
Analizeaza procesele de migrare si integrare a stucturilor de date GIS existente in
bazele de date ale UAT-urilor
Asigurd serviciile de preluarc date din planurile parcelare (digitizare, import lucrari
topo dc la OCPI, de pe CD-urile care existA la OAT)
c. Rdspunde de prcluarea datelor de fundal din planuri CAD; geocodarea harfilor;
culegerea datelor aferente fiecarui obiect si categoric de obiecte.

Speciali0 in dezvoltarea de software portal (2 persoane): S-a apreciat ca sunt necesare 2
persoane, datorita volumului mare de activitiiti/responsabilitAti rezultate din prestarea a cloud
categorii de servicii prevazute in caictul de sarcini si anume:
proiectare, dezvoltare, configurare, implementare, testarc aplicatii pentru servicii
electronice pe portal
migrarea $i integrarea stucturilor de date neccsare pentru servicii electronice pe
portal.
6. Formatori (3 persoane): Pentru puncrea in functiune si exploatarea sistemului informatic
furnizat, contractul licitat prevede instruirea utilizatorilor si administratorilor acestuia. Cei 3
formatori vor raspunde de prestarea serviciilor de formare profesionalA a utilizatorilor si
administratorilor sistcmului informatic furnizat.
S-a considerat necesard impunerea a minim 3 formatori, avand in vedere faptul ca in
conformitate cu caietul de sarcini, furnizorul trebuie sa asigure instruire specializatä de
utilizare pcntru 130 persoane din 16 institutii si instruire specializath de administrare pentru
personalul din cadrul Consiliului Judetean.
7. Special'Vi in dezvoltare software de integrare (2 persoane): Raspund de analiza,
proiectarca, dezvoltarea, configurarea, implementarea, tcstarea aplicatiilor pentru integrarea
stucturilor de date existente in bazele de date ale UAT-urilor $i din sistemele informatice
care se doreste integrarca in platforma software portal.
Sistemul informatic licitat consta intr-un ansamblu de componente hardware, software si
comunieatii, destinat Registrului agricol. Pentru conceperea si furnizarea sistemului
informatic, cei 2 specialisti sunt responsabili de prestarea scrviciilor de Analiza a cerintelor,
proieetare, implementare si testarea a plicatiilor informatice, ei vor desfasura toate
activitatile prevazute in caietul de sarcini cu privire la softurile achizitionate prin contract.
S-au impus 2 persoane dcoarece furnizorul trebuie sal utilizeze bazele de date si sli realizeze
integrarea prin aplicatii in platforma software a eelor 16 institutii partenere in proiect.
Pentru a se asigura de indeplinirea contractului la parametrii de calitate solicitati, Autoritatea
ContractantA solicitä in conformitate cu art. 188 alin. (2) lit. d) Si e) din OUG 34/2006, informatii
referitoare la studiile, pregätirea profesionalA si calificarca persoanelor responsabile pentru
indeplinirea contractului. Astfel, se considers justificatá impunerea unor eerintc cu privire
studiile, pregAtirea si calificarea peronalului responsabil de contract, pentru a se asigura capacitatea
telmicA si profesionala necesard. Ccrintele impuse se incadreazA la cele nerestrictive mentionate in
Anexa 1 la Ordinul 509/2011 privind formularea critcriilor de calificare si selectic.
5.

Intrebare: 3
3. In documentaria de atribuirc este prezentat si un model de contract de furnizare .
Solicitare:
Va rugam sa acceptati modificarea sau adaugarea de not clauze in contract (de excmplu — clauze
Cu privire la drepturile de proprietate intelectuala asupra produselor software, etc.) dupA cum
urnneazd:
„I. Drepturi de proprietate intelectuala

1.1

Proteciia drepturilor de autor
Aplicafia informatica este un produs a! Prestatortd.
asupra analizei, procedeelor !e/mice de realizare a programului, interfetei si a documentariei
de exploatare a programului precum si configttrarea echipamentelor hardware si a
contponentelor Software conexe, stint asigurate de prezentul act si tie Legea drepturilor de
autor si a drepturilor conexe. Arhitectura ii modal de organizare a sistemului si
componentelor sale constitute proprietate intelectuale in conformitate cu legile in vigoare.

Prin PRODUS se intelege aplicatia software insotita de documentatia scrisa si tipArita, si de cea
in format electronic, hnpreuna cu materialele asociate indiferent de suportul pc care acestea sunt
v rate.

Licentierea - Acest produs poate fi instalat pe till numfir tie stain si de servere egal cu cel
specificat in contractul de camp/Ware a drepturilor de folosire. Acest contract poate fa legal
incheiat hare PRESTATORUL si Achizitond final salt hare Distrilmitond autorizat al
PRESTATORUL si Achizitorul final.
Instalarea - PRESTATORUL nu permite utilizarea produsului prin instalarea sa, altfel decdt
prin procedura de instalare livrata de catre producAtor sau distribuitorul autorizat.
PRESTATORUL nu permite folosirea produsului sau prin instalarea acestuia pe un calculator
din mica si accesarca sa prin retca sau proceduri de remote acces.
Dezasamblarea - Prestatorul nu permite Achizitorul copierea neautorizata, dezasamblarea,
modificarea sau anihilarea proccdurilor de proteclic ale programului. Achizitorul final poate
face o singura copie de sigurama asupra suportului final pe care o va inscriptiona cu textul
"Copic autorizata APLICATIA", si pc care o poate folosi pentru instalari sau reinstalari. Orice
alta copie este ilegala.
Cesiotzarea sau retransmiterea drepturilor de folosire - Dreptul de folosire al produsului
software nu poate ti retransmis de calm Achizitor DrA acordul scris al PRESTATORUL.

Limitari - Nerespectarea conditiilor de folosire a programclor PRESTATORUL (nerespectarea
conditiilor de Copyright - drepturi de autor, incercarca de dezasamblare sau dezasamblarea, reverse
egeneering-ul, insträinarea sau copierea neautorizata, ..) atrage dupd sine pierderea drepturilor de
exploatare ale Achizitorului si plata dupa caz de despagubiri care proprietarul programclor.
Benchmark-uri - PRESTATORUL nu permite realizarca de teste de performanta asupra
produsului sau thin acordul sau scris si fara ca in prealabil sa fi acceptat procedura de testare ce
va fi folosita pentru ca testul sa se refere la produsul sau si nu la produsele conexe care pot
influenta performantele acestuia.
Upgrade - Acest document permite inclusiv upgradarea produsului la noile versiuni in cazul
in care acest lucru este stipulat prin contractul specificat sau prin acte aditionale la contractul de
achizitie. Upgarade-ul nu este valabil tarn detinerea Licentei de produs, ehiar data este complet
functional la fel ea si produsul de baza.
Drepturi de autor pentru produsele conexe - Once alte produse conexe de care este nevoie
pentru functionarea aplicatici si la care se face referire directa sau indirecta in documentatia
APLICATIA sunt proprietatile firmelor producatoare si se licentiaza conform regulilor de
licentiere impure de aceste firme care detin drepturile de proprietate intelectuala. Din aceasta
categoric lac parte (dar nu in mod exclusiv), Sistemul de operare Microsoft Windows, Serverul
de base de date Microsoft SQL Server, ORACLE, Sybase sau IBM-DB2, driverele pentru
imprimante, protocoalele de comunicatie, etc.
Garantia si responsabilitiitile - Responsabilitatea utilizarii incorecte a formulelor de calcul sau
a rutinelor de intretinere a acestor formule revine in exclusivitate Achizitorului. Acesta are
posibilitatea si dreptul sa le modifice in functie de intcresele sale si de cadrul legal in vigoare,
cu conditia respectarii documentatiei de utilizare. In cazul in care considera necesar poate cere
ajutorul Prestatorului pentru schimbarea accstora sau verificarea for sintactica.
Referitor la procedurile externe sau la formulele de calcul pe care Achizitorul are posibilitatea
sa le modifice, PRESTATORUL nu i.pi asuma nici o responsabilitate, specificata sau derivata,
incluzand calitatea sau potrivirea acestor proceduri sau formule intr-nn anume stop fara a primi
spre testare si avizare procedurile sau formulele in cauza. In nici un caz Prestatorul nu va fi
responsabil pentru once pierderc directa, indirecta, spcciala, intamplatoare sau consecventa
derivand din folosirea necorespunzatoare a produselor sale.
PROCEDURA DEZINSTALARE - In acest sens Achizitorul are obligatia de a permite
Prestatorului accesul la toate servere-le/ computerele pe care a fost instalata aplicatia
APLICATIA, in termen de 5 zile de la data incetarii contractului, pentru ca acesta sa extraga si
sa pima la dispozitia Achizitorului informatiile din baza de date continuta de aplicatia
APLICATIA. l3aza de date poate fi preluata de Prestator pe mice suport magnetic, pe baza de
proces verbal semnat de reprezentantii ambelor pail special desemnati in acest sens. In termen
de 5 zile de la data preludrii bazei dc date folosita de aplicatia APLICATIA, Prestatorul va
remite exportul datelor in format XML, pc suport magnetic, ocazie cu care se va intocmi proces
verbal. Predarea respectiv primirca suportului magnetic va fi efectuata numai in prezenta
reprezentamilor special desemnati in acest sens de parti, care au obligatia de a verifica existenta
si consistenta datelor furnizate in format XML. Doar aceste informatii in format XML in
intclesul prezentului contract sunt si vor ramane proprietatea Achizitorului. Dupa incheierea
procesului verbal, in termen de 3 zile Achizitorul are obligatia sa dezinstaleze aplicatia
APLICATIA dc pe toate servere-le /computerele, iar dupa expirarea acestui termen Prestatorul
arc dreptul de a verifica prin sondaj daca aceasta operatic a fost efectuata In situatia in care
accasta operatiune nu a fost efectuata de Achizitor, Prestatorul are dreptul sa dezinstaleze el
insusi prin reprezentantii säi aplicatia de pe toate servere-le 1computerele. De la data incheierii
procesului verbal Achizitorul nu va mai putea emite nici un fel de pretentie, de mice natura,

izvoratà din prezentul contract, si de asemeni dreptul neexclusiv de utilizare a Aplicatiei
dobándit de Achizitor prin prezentul contract inccteazá.
Proteciia drepturilor de autor asupra analizei. procedeelor tehnice de realizare a
1.2
programelor, interfrielor sum asigurate de prezentul contract si de Legea drepturilor de autor
si drepturilor conexe.
Nerespeciarea condiliilor de Jolosire a progratnulni atrage duple sine pierderea drepturilor
1.3
de exploatare ale Achizitoruluii plata dap(' caz de despdgubiri Mire Prestator. "
RAspuns: 3
Conform Ordinul prescdintclui Autoritatii Nationale pentru Itcglementarea si Monitorizarea
Achizitiilor Publ ice nr. 171/2012 cu privire la clarificarilc cc vizeaza continutul documentatiei de
atribuire, ,,raspunsul autoritatii contractante la solicitarea de clarificari privind documentatia de
atribuire, precum si clarificarea cu privire la continutul documentatiei de atribuire emise de
autoritatea contractanta reprezinta acte administrative prin care sc aduc lamuriri/explicitari/limpeziri
cu privire la continutul documentatiei de atribuire". La acest punct din solicitarea de clarificari,
operatorul economic nu solicita lamuriri/ explicitari/ limpeziri cu privire la continutul documentatiei
de atribuire, ci solicita modificarea sau introducerea unor clauze not in modelul de contract publicat
pe SEAP, seta cc nu poate fi acceptat de cátre autoritatea contractanta.
Autoritatea Contractanta va analiza propunerile ofcrtantilor de modificare a clauzelor contractuale
care vor insoti oferta si lc va lua in considerare in milsura in care acestea nu sunt dezavantajoaste
pentru autoritatca contractanta.
Intrebare: 4
4. I,a pagina 10 din caictul de sarcini capitolul 2. Cerinte generate se specifica:
c)Solutia trebuic sá permit:1 integrarea cu alte sisterne informatice (locale¢i/sau nationals) folosind
facilitati de semnAturd electronicA, servicille web, interfcte API publice bazate pc standarde
dcsehisc (SOA, Web services, XML);
Solicitare:
VA wpm SA ne precizati capabilitatca de a se integra ale sistemelor informatice existente, cu
care se va integra noul sistem. Prin capabilitate ne referim la specificatide de interoperabilitate intre
sisteme (ex: UDDI, WSDL-ul cu descrierea anidnuntita a functiilor serviciul SOAP), care sum
functiile API si descrierea accstora si de asemcnca va rugam sa ne comunicati nivelul de
complexitate a bazelor de date cu care ne vom conecta prin ODBC/JDBC (este vorba de o singura
tabela sau de structuri de date relationate, structuri de date care necesita calcule intennediare,
in l'ormatic in clar sau criptata, etc.?). Va rugam sa ne puncti la dispozitie documentatia privind
conditiile tehnice si de interoperabilitate pentru sistemele informatice la care se face referire pentru
interfatarea bazei de date nou create, inainte de sesiunca de depunerc a documentatiei de licitatie:
acesta find necesara pentru realizarea anti oferte reale si conforme.
Riispuns: 4
Capabilitkile de a se integra ale sistcmclor informatice existente, Cu care se va integra noul sistem
propus sunt impArtite in cloiniv
- O pane s-au cunoscut deja la etapa elaborArii documentatiei si sunt &sense in Caietul de sarcini
(de ex) la:
- punctul „3.2.1.1.2 Integrarea MDRE cu PC" din Caietul de Sarcini
- punctul 3.6.2.3 Structura datelor de integrare din MDRE din Caietul de Sarcini

- Alte capabilithti vor fi disponibile dup5 etapa de analiza prevazuld in Caictul de sarcini (7.2.2
Scrvicii)
,.scrvicii de migrare si integrarea structurilor de date existente din bazele de date de la UAT-uri si
din sistemele informatice cu care sc doreste integrarea (pentru care pot li parcurse etapele de
imalizA, proieetare, dczvoltare, configurare, implementare, testare)
Activitäti: a) analiz5, proiectare, dezvoltarc, configurare, implementare, testare aplicatii pentru
migrarea si integrarea stucturilor de date existente in bazele de date ale UAT-urilor si din sistemele
informatice cu care se dorestc integrarea in platforma software portal
h) migrarea si integrarea stucturilor de date existents in bazele de date ale UAT-urilor si in
sistemele informatice cu care se doreste integrarea"
q trebarc: 5
5. La pagina 19 din caietul de sarcini capitolul 3.1.1. GeneraNall se solicita:
• Aplicatiile trebuie sa fie dezvoltate in tehnologie Internet (web based). Nu se von agrea solutii
de tip client server distribuite pe statii de lucru (web enabled) cu exceptia clientiilor desktop
GIS. Accesul utilizatorilor trebuie sa se faca prin intermediul unui WEB browser.
Solicitare:
V5 rugam sa precizati daca autoritatea contractanta impune arhitectura solutiei sau ofertantul
poate ofcri solutia N care o considcra optima pentru criteriile de cost si performantà. Rugam sa
clarificati data prin aceasta cerinta urmariti achizitionarea unei solutii unice care nu are alternativa
si care ingradeste participarea tuturor operatorilor economici interesati si care restrictioneaz5
concurenta.
Riaspuns: 5
Solicitarea autoritAiii contractante pentru o solutie web-based prezinta avantaje pentru beneficiar si
nu cste tinted, deoarece tehnologia web-based nn este in nici un eaz unic producator. Autoritatrea
contractanta a optat pentru tehnologie web prin conectarc la un utilitar, conform cerintelor Ghidului
solicitantului in baza canna a fost conceput proieetul. Solicitarea nu restrictioneaza concurenta
dcoarece prin expunerile din Caietul de Sarcini 2.1, 3.1 - autoritatca contractanta apreeiaza ea
tehnologia web-based prezinta avantaje pentru ea, deci corespunde in mod obiectiv necesitatii
autoritatii contractante si astfel oricare ofertant specializat, capabil sa ofere produsul sau serviciul
solicitat are aeces la procedura de atribuire.
Astfel, nu Sc urmareste achizitionarea unei solutii unice care nu are alternativa si care sa
ingradeasca participarea Mayor operatorilor economici interesati. nu Sc restrietioneaza concurenta,
existand o multitudinc de sisteme informatice integrate bazate pe tchnologii web disponibile pe
piata, iar prin caietul de sarcini nu sunt restrictionatc utilitarele de navigare web.
Autoritatea contractanta au impune arhitectura solutici, Ofcrtantul poate prezenta solutia tehnica pe
care o considera optima, cu conditia ea Sistemul Informatie astfel conccput sa raspunda la
Functionalitatile solicitate si structurate conform prezentarii din Caietul de sarcini.
Intrebarc: 6
6. La pagina 165 din caietul de sarcini capitolul 3.9. Migrarca dateIor se specifica:
"Un aspect important in cadrul proiectului ii con.s.tintie activitatea de migrare a diverselor
date existente la toate UAT-urile partencre...."

Solicitare:
a. Cine asigurA disponibilitatea furnizorului aplicatiilor existente in instituffile nominalizate de a
pune la dispozitie datelc pentru preluare?
b. Va rugam sa ne punefi la dispozitie solitude din care se face prcluarea descrierca informatiilor
puse la dispozitie, avand in vedere ca aceste date sum neccsare, inainte de perioada de depunere a
ofertelor, pentru efectuarea corectä a evaluarii resurselor financiare $i a alocarii resurselor umane,
precum $i pentru stabilirea realá a propunerii financiarc.

laipuns:6
Delete pentru preluare sunt proprictatea UAT-urilor nominalizate (partcnere in project) care vor
pune la dispozitie datcle pentru migrare in baza de date; nu se precizeazti in Caietul de sarcini
interactiuni cc necesild disponibilitatea furnizorului de aplicatii existente. Formatul fisierelor in care
datele vor fi preluate va fi specificat de Ofertant, pentru fiecare aplicatie a Sistemului Informatic pe
care it promoveaza.
Sofiurile din care sc face prcluarea sunt protejate de legea dreptului de autor $i nu pot fi puse la
dispozitia ofertantilor. InMrmatii despre formatul in care informatiile vor fi disponibile se vor
cunoaste dupá etapa de analizá prev5zuth in Caietul de sarcini (7.2.2 Servicii) „servicii de migrare
i integrarea structurilor de date existente din bazele de date de la UAT-uri $i din sistemele
informatice cu care se doreste integrarea (pentru care pot fi parcurse etapele de analiza„ proiectare,
dezvoltare, configurare, implementare, testate) ActivitAti: a) analiza, proiectare. dezvoltare,
configurare, implementare, testate aplicatii pentru migrarea $i integrarea stucturilor de date
existente in bazele de date ale UAT-urilor $i din sistemele informatice cu care Sc dorcste integrarea
in platforma software portal b) migrarea $i integrarea stucturilor de date existente in bazele de date
ale UAT-urilor $i in sistemele informatice Cu care se doreste integrarea"

