
1/2 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL CONSTANȚA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA 
DIRECȚIA ACHIZIȚII 0PUBLICE 

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE 
NR. 38577 / 26.02.2020 

 

 
 

Erata la anunţul publicitar cu numărul ADV1130870, publicat în SEAP 
în data de 19.02.2020 

și pe site-ul Primăriei Municipiului Constanţa la adresa 

http://www.primaria-constanta.ro/, rubrica  - Anunțuri achiziții 
publice şi finanțări 

 
 

 Ca urmare a solicitărilor de clarificări din partea unui operator 

economic interesat să participe la achiziţia directă având ca obiect :Service 
echipamente tehnica de calcul (calculatoare, copiatoare, imprimante, 

fax-uri, echipamente de rețea), vă comunicăm următoarele: 
 

 Conținutul solicitării de clarificări, însoţit de răspunsurile 
aferente, este următorul: 
 

Întrebarea 1: 
Avand in vedere ca in caietul de sarcini de anul acesta nu se regasesc cerinte 

minime privind experienta similara si capacitatea tehnica si profesionala a 
ofertantului, cum ar fi: 
-documente din care sa reiasa ca ofertantul dispune de personal calificat care 

sa indeplineasca cerintele contractului 
- documente din care sa reiasa  experienta similara a ofertantului. 

Va rugam sa precizati daca aceste cerinte au fost omise sau autoritatea 
contractanta considera ca nu sunt imperios necesare pentru a fi indeplinite 
de catre ofertanti. 

 
Răspuns 1: 

Ofertantul va face dovada principalelor servicii similare, prestate in ultimii 2 
ani, indepliniti la data deschiderii ofertelor, la nivelul unuia sau mai multor 
contracte. Prin servicii similare se inteleg servicii de intretinere, curatare si 

reparatii a echipamentelor informatice/imprimare/copiere. Valoarea lor 
trebuie sa fie de cel mult 117.000 lei fara TVA, cu indicarea valorilor, datelor 

si a beneficiailor publici sau privati. 
Ofertantul trebuie sa faca dovada pregatirii profesionale a personalului in 
domeniul care tine de obiectul contractului prin: diplome, certificate, 

atestate. 
 

 
 



2/2 
 

 
Intrebarea 2 : 

De asemenea, va rugam sa precizati daca sunt acceptate si alte modalitati de 
transmitere a ofertei si documentelor de calificare, in afara de transmiterea 

prin e-mail, si care sunt acestea. 
 
 

Răspuns 2:  
Oferta poate fi transmisa doar prin e-mail pe adresa 

achizitiipublice@primaria-constanta.ro. 
 
Va comunicam faptul ca termenul limita pentru depunerea ofertelor a fost 

prelungit pana la data de 28.02.2020 ora 23:59. 
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