
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Str. A.I. Cuza, Nr. 7 	 Tel.: 402511416235 
Craiova, 200585 	 Fax: 402511411561 

consiliulocal@primariacraiova.ro  

qp 	 - - - 

www.primariacraiova.ro  

Direcţia Investi ţii, Achiziţii si Licitaţii 
Serviciul Licita ţii 
Nr.169956/2/2.5.10.2016 

Către, 
OPERATORII ECONOMICI INTERESA ŢI 

Referitor la atribuirea contractului de achizitie public ă : Achiziţie echipamente IT pentru proiectul 
,,Consolidarea educa ţiei şi dezvoltarea competen ţelor de muncă  şi formare (Strengthening 
education and developing work and skills training) finan ţat în cadrul Programului RO 25 - 
Programul de Combatere a S ărăciei (Poverty Alleviation Programme) - Educa ţia poate rupe lan ţul 
sărăciei; 

Urmare a solicitării de clarificări transmisă  de către un operator economic interesat, v ă  comunicăm 
răspunsul întocmit de Directia Elaborare şi Implementare Proiecte, însoţit de întrebarea aferent ă  ataşat 
la prezenta. 

Director Executiv, 
Lia Oig MariaNuţă  ,/, 

RM./IEX 	 • 1 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ELABORARE ŞI IMPLEMENTARE PROIECTE 
Nr. 169956/21.10.2016 

Că tre, 
Direcţia de Investi ţii, Achizi ţii ş i Licitaţii 
SERVICIUL LICITAŢII 

Referitor la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica: Achizitie 
echipamente IT în cadrul proiectului: Consolidarea educa ţiei şi dezvoltarea competen ţelor de 
muncă  şi formare (Strengthening education and developing work and skills training) fînan ţat în 
cadrul Programului RO 25 - Programul de Combatere a S ărăciei (Poverty Alleviation Programme) - 

Educatia poate rupe lan ţul sărăciei! 

Urmare a solicitarii de clarificari transmise de catre un operator economic interesat: 

,,Intrebarea nr. 1: 
La cele 26 de imprimante se cere Interfata: USB, Retea 
Exista 2 tipuri de retea: retea cu conectoare prin cablu RJ45 si retea cu conectare wireless 
Ce tip doriti sa fie ofertata RJ45 sau wireless? 

Raspuns Intrebarea nr. 1: 
Imprimantele sa aiba ambele tipuri atat retea cu conectoare prin cablu RJ45 cat si retea cu conectare 
wireless. 

Pt. Director Executiv, 
Mihaita Fetoiu 

~~1000--  --- 

Manager financiar, 
Oana Radulescu 
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Direcţia Investi ţii, Achiziţii si Licita ţii 
Serviciul Licitatji 
Nr.169975/2/2.1O.2O16 

Către, 
OPERATORII ECONOMICI INTERESAŢ I 

Referitor Ia atribuirea contractului de achizitie public ă : Achiziţie echipamente IT pentru proiectul 
,,Consolidarea educaţiei şi dezvoltarea competen ţelor de muncă  şi formare (Strengthening 
education and developing work and skills training) finan ţat în cadrul Programului RO 25 - 
Programul de Combatere a S ărăciei (Poverty Alleviation Programme) - Educa ţia poate rupe lan ţul 
sărăciei; 

Urmare a solicitării de clarific ări transmisă  de către un operator economic interesat, v ă  comunicăm 
răspunsul întocmit de Directia Elaborare şi Implementare Proiecte, înso ţit de întrebarea aferent ă  ataşat 
la prezenta. 

/ 
Prima 	 Director Executiv, 

i Lia Olguta 	 Maria Nuţă  

P.M./l EX 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ELABORARE $I IMPLEMENTARE PROIECTE 
Nr. 169975/21.10.2016 

Către, 
Direcţia de Investiţii, Achiziţii ş i Licita ţ ii 
SERVICIUL LICITAŢII 

Referitor la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica: Achizitie 
echipamente IT în cadrul proiectului: Consolidarea educa ţiei şi dezvoltarea competen ţelor de 
muncă  şi formare (Strengthening education and developing work and skills training) finan ţat în 
cadrul Programului RO 25 - Programul de Combatere a S ărăciei (Poverty Alleviation Programme) - 
Educatia poate rupe lan ţul sărăciei! 

Urmare a solicitarii de clarificari transmise de catre un operator economic interesat: 

,,Intrebarea nr. 1: 
Se cere la cele 26 de laptopuri Procesor: Intel Core i5 sau echivalent, 2 nuclee, frecventa minim 
2.53GHz, 3 MB cache 
Procesoarele au si frecventa turbo si frecventa de baza! 
Se accepta procesoare cu frecventa turbo mai mare de 2.53 GHz? 

Raspuns Intrebarea nr. 1: 
Da se accepta si procesoare cu frecventa turbo mai mare de 2.53 GHz, in caietul de sarcini este 
specificata frecventa de minim 2.53 GHz. 

Pt. Director Executiv, 
Mihaita Fetoiu 

Manager financiar, 
Oanu1sc 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ELABORARE $i IMPLEMENTARE PROIECTE 
Nr. 171116/25.10.2016 

Că tre, 
Direc ţia de Investi ţii, Achizi ţii şi Licita ţii 
SERVICIUL LICITAŢII 

Referitor la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica: Achizitie echipamente IT 
în cadrul proiectului: Consolidarea educa ţiei şi dezvoltarea competen ţelor de munc ă  şi formare 
(Strengthening education and developing work and skills training) finan ţat în cadrul Programului RO 25 - 
Programul de Combatere a S ărăciei (Poverty Alleviation Programme) - Educatia poate rupe lan ţul 
sărăciei! 

Urmare a solicitarii de clarificari transmise de catre un operator economic interesat: 

,,Intrebarea nr. 1: 
La cele 26 de imprimante se cere Interfata: USB, Retea 
Exista 2 tipuri de retea: retea cu conectoare prin cablu RJ45 si retea cu conectare wireless 
Ce tip doriti sa fie ofertata RJ45 sau wireless? 

Raspuns Intrebarea nr. 1: 
Se vor oferat imprimanta cu ambele tipuri atat retea, atat cu conectare prin cablu RJ45 cat si retea cu 
conectare wireless. 

,,Intrebarea nr.2: 
Se cere la cele 26 de laptopuri Procesor: Intel Core iS sau echivalent, 2 nuclee, frecventa minim 2.53GHz, 
3 MB cache. 
Procesoarele au si frecventa turbo si frecventa de baza! Procesoarele i5-460M si i5-540M cu frecventa de 
baza 2,53 Mhz nu se mai fabrica din anul 2010. Mentionam ca procesoarele de generatia a 5-a si a 6-a nu 
au frecventa de baza mai mare de 2,53 Mhz dar sunt net superioare ca si putere de calcul. 
Se accepta procesoare cu frecventa turbo mai mare de 2.53 GHz pentru a se putea achizitiona 
echipamenre cu procesoare de generatiile 5 si 6? 

Raspuns Intrebarea nr.2: 
In caietul de sarcini a fost specificata o frecventa minima de 2,53 GHz, astfel ca se accepta si procesoare 
ce asigura aceasta frecventa in Turbo Boost. 

Pt. Director Executiv, 
Mgao 

Manager proiect, 	 Respon,sabil comunicare, 
Alina Rose 	 Clau iÙ Popescu  



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
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Direcţia Investi ţii, Achiziţii si Licitaţii 
Serviciul Licita ţji 
Nr. 1 70238/2/1 1. 10.2016 

Către, 
OPERATORII ECONOMICI INTERESAŢI 

Referitor la atribuirea contractului de achizitie public ă : Achiziţie echipamente IT pentru proiectul 
,,Consolidarea educaţiei şi dezvoltarea competen ţelor de muncă  şi formare (Strengthening 
education and developing work and skills training) finan ţat în cadrul Programului RO 25 - 
Programul de Combatere a S ărăciei (Poverty Alleviation Programme) - Educa ţia poate rupe lan ţul 
sărăciei; 

Urmare a solicitării de clarific ări transmisă  de către un operator economic interesat, v ă  comunicăm 
răspunsul întocmit de Directia Elaborare ş i Implementare Proiecte, înso ţit de întrebarea aferent ă  ataşat 
la prezenta. 

Director Executiv, 
Maria Nuţă  

! 

.; 

P.M./1 EX 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ELABORARE ŞI IMPLEMENTARE PROIECTE 
Nr. 170238/24.10.2016 

Către, 
Direc ţia de Investi ţii, Achizi ţii ş i Licita ţii 
SERVICIUL LICITAŢII 

Referitor la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica: Achizitie 
echipamente IT în cadrul proiectului: Consolidarea educa ţiei şi dezvoltarea competen ţelor de 
muncă  şi formare (Strengthening education and developing work and skills training) finan ţat în 
cadrul Programului RO 25 - Programul de Combatere a S ărăciei (Poverty Alleviation Programme) - 
Educatia poate rupe lan ţul sărăciei! 

Urmare a solicitarii de clarificari transmise de catre un operator economic interesat: 

,,Intrebarea nr. 1: 
La primul lot de computer portabil in caietul de sarcini este dat la procesor un 15 cu doua nuclee si 
minim 2,53, dar noile procesoare 15 nu mai au frecventa de baza atat de mare (2,53 Ghz). Putem sa 
ofertam noua generatie de procesoare care au minim 2,53 dar in turbo mode (15-6200 are 2,3GFIz - 
turbo 2.8 GHz, 15-6300U are 2.4 GHz - turbo 3GHz)? 

Raspuns Intrebarea nr. 1: 
Da, se accepta si procesoare cu frecventa turbo mai mare de 2.53 GHz, in caietul de sarcini fiind 
specificata o frecventa minima de 2.53 GHz. 

Pt. Director Executiv, 
Mihaita Fetoiu 

Manager proiect, 	 Respons il comunicare, 
Alina Rosca 	 C1aud 	

--
escu 


