Referitor la cererea de clarificari Nr 28/28.02.2012 pentru
Lotul 4 – Imprimanta pentru inscriptionat cabluri:
Intrebare: Se accepta prezentarea certificatului de garantie si service la livrarea produsului,
nu la data depunerii ofertei?
Raspuns: Certificatul de garantie si service va fi transmis de ofertant la livrarea echipamentului
si va fi o piesa a documentatiei de receptive (conf. cap 4 – Receptia produselor, din Documentatia de
atribuire). Referitor la acest aspect oferta tehnica trebuie sa contina doar - “Declaraţie
prin
care
ofertantul confirmă îndeplinirea cerinţelor din caietul de sarcini referitoare la recepţia produselor”,
“Declaraţie prin care ofertantul confirmă îndeplinirea cerinţelor din caietul de sarcini referitoare la
service” si “Copia carnetului de garanţie şi service pentru produsul ofertat (dacă este cazul)” (conf.
cap. 11 – Continutul ofertei tehnice). Numai in cazul in care echipamentul ofertat are impus de catre
fabricant un “Carnet de garantie si service”, se va prezenta un model de carnet in oferta tehnica.
Intrebare: Normele de siguranta ANSI Z136.1,-1993, EN 60204, EN 292-1, EN 1050 sunt
suficiente pentru indeplinirea cerintelor de siguranta laser din caietul de sarcini?
Raspuns: Da (conf. pct. 13.4.1 - Specificatii tehnice minimale).
Intrebare: Referitor la oferta financiara, la ce curs EURO-RON ne vom raporta pentru
intocmirea acesteia? Contractul de furnizare se va incheia in LEI sau in EUR?
Raspuns: In cazul de fata, pentru un ofertant roman oferta financiara trebuie sa fie in LEI.
Contractul de furnizare se va intocmi in LEI. Alegerea cursului de schimb EUR-RON cade in sarcina
ofertantului. Pretul contractului trebuie să rămână fix pe toată durata desfăsurării acestuia.
Intrebare: Modelul de contract din caietul de sarcini (care trebuie depus de ofertanti odata cu
depunerea ofertei) este necesar sa fie completat cu loturile la care se participa si cu preturile
acestora?
Raspuns: Modelul de contract (conf. Sectiunea IV din documentatia de atribuire) nu este
obligatoriu sa fie completat. Obligatorie este doar semnarea / stampilarea de catre reprezentantii legali
cu mentiunea “Semnat spre acceptare” (conf. pct. X.3 din Documentatia de atribuire). In acest fel se
autentifica faptul ca ofertantul a luat la cunostinta de continutul contractului si este de accord cu
ternenii si conditiile. Dupa incheierea licitatiei contractual completat cu datele de identificare ale
ofertantului declarat castigator, lotul care a fost ofertat si adjudecat, cu date referitoare la pret si
graficul de efectuare a platilor, termenele de livrare si garantie (conf. ofertelor financiara si tehnica
depuse in cadrul licitatiei) va fi semnat de catre ambele parti.

