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Nr. 1195 / 17.08.2012 
 

Răspuns SOLICITARE CLARIFIC ĂRI  
Ref: achiziŃie produse (PC-soft-GPS)  

pentru proiectul HUSKROUA/1001/067 – Breaking the borders 
 

Către, 
Furnizorii interesaŃi  

 
Prin prezenta vă facem cunoscut răspunsul la Solicitarea de clarificării , din data de 16 August 2012, 

înregistrată la APNMM sub Nr. 1192 / 16.08.2012, după cum urmează: 
 

Întrebarea 1: în cadrul caietului de sarcini, la secŃiune Documente anexate, se menŃionează „DeclaraŃie de 
Conformitate - CondiŃii de ORIGINE produse, bunurile, respectiv materialele”, este obligatorie semnarea 
declaraŃiei de Conformitate şi respectarea Ńărilor impuse Programul ENPI? 
 

Răspuns 1: DA, este obligatorie semnarea declaraŃiei de Conformitate şi DA, este obligatorie respectarea 
Ńărilor impuse de către Programul ENPI. 
 

Întrebarea 2: în urma analizei produselor solicitate, respectiv cerinŃelor tehnice şi funcŃionale impuse de 
caietul de sarcini, vă informăm că acestea corespund, ca soluŃii tehnice, respectiv produse performante şi 
calitative, cu cele ale unor producători din tări precum China, Taiwan, Statele Unite ale Americii, etc. În 
contextul unei ofertări nerestrictive, care respectă cerinŃele tehnice şi funcŃionale impuse de caietul de sarcini, vă 
rugăm să acceptaŃi ca origine şi alte Ńări decât cele menŃionate în cadrul declaraŃiei? 
 
MenŃionăm faptul că, în condiŃiile date, nu putem oferta nici un produs, din cele solicitate, deoarece nici unul nu 
este produs în vreun stat membru al Uniunii Europene sau o Ńară acoperită de Programul ENPI.  
 
Dorim să evidenŃiem faptul că, în conformitate cu condiŃiile de import şi comercializare din România, putem să 
ofertăm produse, care să respecte cerinŃele tehnice şi funcŃionale impuse de caietul de sarcini, din Ńări precum: 

• China (Portable computer + External battery to laptops) 
• Statele Unite ale Americii & Taiwan (GPS) 
• Statele Unite ale Americii (Software) 

 
Răspuns 2: este necesară consultarea FinanŃatorului şi a condiŃiilor impuse de Programul de Cooperare 

Transfrontalieră ENPI, Ungaria – Slovacia – Romania – Ucraina, 2007-2013 şi din co-finanŃarea European 
Neighbourhood and Partnership Instrument. 
 

Vă mulŃumim pentru colaborare, 
 

Coordonator Proiect Director parc 
 biol. Cătălina Bogdan 
 
  

 
  

 


