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Nr. înregistrare RAA: 146I / 16.02.2021 

Răspuns solicitare clarificări 

 

Fundația Romanian Angel Appeal răspunde solicitărilor de clarificări primite în data de 

16.02.2021, cu privire la procedura competitivă pentru achiziția de echipamente IT, lansată în 

data de 15.02.2021 prin anunțul nr. 136 i. 

 

Întrebare 1 

Ne puteți transmite va rog daca în cadrul anunțului cu numărul AFRAA1 sunt acceptate 

ofertele care includ doar o parte dintre produse (imprimante multifuncționale). 

Răspuns 1 

În conformitate cu informațiile conținute de invitația de participare nr. 136I/15.02.2021 vă 

aducem la cunoștință faptul că în cadrul acestei proceduri competitive nu sunt acceptate 

oferte parțiale. Oferta transmisă de către operatorul economic trebuie sa fie completă, să 

includă toate tipurile de produse solicitate. 

Menționăm că, în conformitate cu legislația in vigoare, un operator economic poate participa 

la procedura de achiziție fie singur, fie în asociere cu un alt operator economic.  

  

Întrebare 2 

In vederea ofertării pentru echipamente IT, număr invitație de participare RAA 136 

i/15.02.2021 dorim să vă informăm ca nu se mai produc laptopuri cu porturi VGA. 

Vă rugăm sa ne comunicați daca acceptați oferte pentru laptop fără port VGA? 

Răspuns 2 

Ținând cont de informarea primita conform căreia la momentul actual nu se mai produc 

laptop-uri cu port VGA, aducem la cunoștință operatorilor economici interesați ca vor fi luate 

în considerare atât ofertele pentru laptop-uri cu port VGA (pentru operatorii economici ce au 
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aceste produse în stoc si îndeplinesc toate criteriile tehnice solicitate), cat și cele pentru 

laptop-uri fără port VGA (pentru operatorii economici ce nu au produsele pe stoc și urmează 

sa le achiziționeze în vederea ofertării). Specificațiile din invitația de participare menționează 

port VGA ca nivel minim de echipare.  

 

 

Cu stimă 

 

 

Fundația Romanian Angel Appeal – Apelul Îngerului Român 

 

 


		2021-02-16T18:53:57+0200
	Dana Marin




