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Nr. 1219 / 27.08.2012 
 

Răspuns SOLICITARE CLARIFIC ĂRI nr. 1 
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 , Nr. Ieşire 16873 / 22 August 

2012, înregistrată la APNMM sub Nr. 1203 / 22.08.2012, după cum urmează: 
 

Întrebarea 1: în cadrul caietului de sarcini, la secŃiune Produse solicitate, se menŃionează „Portable 
computer … NVIDIA GeForce Go 8400M (256 MB)”, în contextul unei ofertări nerestrictive, bazate pe soluŃii sau 
produse echivalente, vă rugăm să acceptaŃi şi alŃi producători de plăci video precum AMD FirePro, ATI Radeon, 
Intel Express sau echivalent? 
 

Răspuns 1: se acceptă şi alŃi producători de plăci video precum AMD FirePro, ATI Radeon, Intel Express 
sau echivalent, în consecinŃă se modifică cerinŃele corespunzătoare din cadrul caietului de sarcini.  
 

Întrebarea 2: în cadrul caietului de sarcini, la secŃiune Produse solicitate, se menŃionează „Portable 
computer … 15.4" WXGA (1280x800) şi up to 1,2 kg”, în contextul unei ofertări nerestrictive, bazate pe soluŃii sau 
produse de actualitate şi care nu sunt „End of Life” (au fost retrase din producŃie), vă rugăm să acceptaŃi 
următoarele valori de referinŃă din industria producatoare de notebook-uri, laptop-uri, respectiv echipamente 
portabile? 

Producători  Diagonală ecran  Greutate  

Acer, Asus, Dell, 
HP, Lenovo, Sony 
Vaio, Toshiba  

17.3" între 3.0 kg şi 3.5 kg  
15.6”  între 2.5 kg şi 3.0 kg  
14.0”  între 1.99 kg şi 2.25 kg 
13.3” între 1.2 kg şi 1.99 kg 

 
MenŃionăm faptul că diagonala de 15.4" nu mai repezintă un standard în domeniu, acesta regăsindu-se doar la 
producătorul Apple. 
Mai mult dorim să evidenŃiem faptul că nu există nici un notebook, laptop, respectiv echipament portabil , care să 
resptecte ambele cerinŃe tehnice: diagonală 15.4" şi greutate 1,2 kg. 
 

Răspuns 2: se acceptă valorile de referinŃă din industria producatoare de notebook-uri, laptop-uri, respectiv 
echipamente portabile, în consecinŃă se modifică cerinŃele corespunzătoare din cadrul caietului de sarcini.  
 

Întrebarea 3: în cadrul caietului de sarcini, la secŃiune Produse solicitate, se menŃionează „External battery 
to laptops … 10800 mAh, Li-Polymer, voltage volume: 10800 mAh, output voltage: 16-21V, capacity: 10800 mAh”, 
în contextul unei ofertări nerestrictive, bazate pe soluŃii sau produse de actualitate şi care nu sunt „End of Life” (au 
fost retrase din producŃie), vă rugăm să acceptaŃi ca bateria externă pentru laptop să făcă parte din lista de 
accesorii a producătorului de notebook, laptop, respectiv echipament portabil? 
MenŃionăm faptul că fiecare producător propune, pentru fiecare model, un set personalizat de accesorii, iar acestea 
se potrivesc doar la modelul respectiv. 
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Răspuns 3: se acceptă ca bateria externă pentru laptop să făcă parte din lista de accesorii a producătorului de 
notebook, laptop, respectiv echipament portabil, în consecinŃă se modifică cerinŃele corespunzătoare din cadrul 
caietului de sarcini.  
 

Modific ări cerin Ńe corespunzătoare din cadrul caietului de sarcini 
 

  Descriere  Modificare cerinŃe corespunzătoare 
1 Portable computer  Portable computer 

Intel Core 2 Duo T7500   
Memory 2 Gbt   
HDD 300 Gbt   
15.4" WXGA (1280x800)  diagonală ecran minim 15.6” 
NVIDIA GeForce Go 8400M (256 MB)  placă video NVIDIA GeForce, AMD FirePro, ATI Radeon, Intel 

Express sau echivalent (minim 256 MB) 
Bluetooth, Wi-Fi, ExpressCard, Card Reader  
up to 1,2 kg greutate între 2.5 kg şi 3.5 kg 

2 External battery to laptops  External battery to laptops 
10800 mAh, Li-Polymer  
voltage volume: 10800 mAh  
output voltage: 16-21V  
capacity: 10800 mAh  

Componentă opŃională, secŃiunea baterii externe, din lista de 
accesorii a producătorului pentru gama de notebook-uri, laptop-
uri, respectiv echipamente portabile.  
Compatibilă cu modelul de notebook, laptop, respectiv 
echipament portabil ofertat. 

 
Vă mulŃumim pentru colaborare, 

 
Coordonator Proiect Director parc 

 biol. Cătălina Bogdan 
 
  

 
  

 


