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24 Iunie 2022
CLARIFICARI # 1
la Invitation to Quote (ITQ) # 108/GD/H din 20 Iunie 2022
pentru Achiziționare Echipamente IT (SDMC)
Prin prezenta va informam, ca la Cererea de oferta #108/GD/H din 20/06/2022, pentru “Achiziționare
Echipament IT(SDMC)”, de către IP UCIMP DS, a fost primită solicitare pentru unele clarificări referitor
Specificațiile tehnice pentru Lot I. Echipamente IT, după cum urmează:
Întrebare #1.
a) ”Va rugam sa precizați daca conform specificației tehnice pentru Desktop PC se solicita anume Brand PC
internațional (PC, Monitor , Tastiera si mouse – de la același producător) sau de admite si PC asamblat
local cu monitor , tastiera si mouse de la producători diferiți?”
Răspuns #1.
a) Spre achiziție sunt admise si PC asamblate local cu monitor, tastatura si mouse de la producători diferiți.
Întrebare #2.
a) ”Pentru Desktop PC a fost solicitat următorul parametru: min. 8 x USB 3.0 (tip A). Min 8 porturi USB 3.0
nu se întâlnește la niciun producător de calculatoare de Brand precum (Lenovo, Dell , Acer , HP). Practic
la toți raportul este de : 4 x USB2.0 si 4 x USB3.0.
Va rugam sa verificați cantitatea minima de porturi USB3.0 si sa faceți modificările de rigoare?”
Răspuns #2.
a) Spre achiziție se va accepta Desktop PC cu 2 x USB2.0 si 2 x USB3.0. Specificațiile tehnice la ITQ
#108/GD/H urmează a fi ajustate si vor fi prezentate dvs in modul stabilit.
Va rugam sa luați in considerație informațiile expuse in ofertele dvs si sa confirmați in scris primirea
Clarificărilor in cauza precum si ITQ #108/GD/H actualizate, prin e-mail sau fax.
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