
Răspunsurile de clarificare cu privire la licitaţia naţională competitivă 

nr.TAMP/4/NCB-1 de achiziționare a calculatoarelor și echipamentelor periferice  

în cadrul Proiectului de Modernizare a Administrării Fiscale 

 

Întrebarea 1a: Confirmați dacă vor fi acceptate procesoare de minim generația 4 sau mai mare, 

cu performanță echivalentă, bazată pe evaluarea de referință Bapco sau Sysmark, dar clasa mai mică 

ca de exemplu: „seria Intel i5”? 

Răspuns: Serviciul Fiscal de Stat a solicitat  specificațiile tehnice minime față de 

echipamentul de calcul și anume: procesor Intel i7, minim generația 4. Se vor accepta doar ofertele, 

în care specificațiile tehnice oficiale a procesorului propus sunt egale sau mai mari față de cele 

solicitate. 

Întrebarea 2a: Cerințele indicate se referă la compatibilitatea echipamentului cu Windows 10 

Profesional x64 bit; Microsoft Office 2016, sau acestea trebuie să fie pre-instalate? 

Răspuns: Sistem de operare Windows 10 x64 pre-instalat. Pachetul MS Office Professional 

Plus (VL) distribuit în raport cu tipul de licențiere (VL). 

Întrebarea 2b:  Microsoft Office 2016, care anume este necesar: Home & business, Office 365, 

Home & Student, Standard sau Professional? 

Răspuns: Denumirea produsului MS Office:  MS Office Professional Plus (VL). 

Întrebarea 3a: Precizați dacă modulul de scanare a amprentelor compatibil cu Windows 10 și 

posibilitatea integrării cu aplicațiile software Microsoft este obligatoriu? 

Răspuns: Cerința este obligatorie, iar prin „software Microsoft” se subînțelege serviciul Active 

Directory. 

Întrebarea 3b: Modulul de scanare a amprentelor compatibil cu Windows 10 și posibilitatea 

integrării cu aplicațiile software Microsoft trebuie să fie integrat în tastiere „Keyboard”? 

Răspuns:   Cerința este obligatorie. 

Întrebarea 3c: Vor fi acceptate module externe de scanare a amprentelor compatibile cu 

Windows 10 și posibilitatea integrării cu aplicațiile software Microsoft? 

Răspuns: Nu vor fi acceptate. Module externe de scanare a amprentelor nu sunt solicitate. 



Întrebarea 4a: Conform cerinței se solicită garanția – cel puțin 36 luni, conform tabelului, 

această cerință este indicată la capitolul „periferice”, Vă rugăm să specificați dacă garanția se referă 

la periferice, sau la tot setul de echipamente? 

Răspuns: Se solicită Garanția: pentru calculatoare (monobloc) - cel puțin 36 luni din data 

livrării, iar pentru echipamentul additional gen mouse, UPS, keyboard – cel puțin 12 luni din data 

livrării. 

Întrebare 5: Solicitarea rechizitelor bancare pentru Garanție de participare la licitație, suma și 

valuta cărei este specificată în FDL IPO 19.1. 

Răspuns: Toate ofertele trebuie să fie însoțite de o Garanție de participare la licitație în sumă 

de 162 000 lei Moldovenești, iar pentru întocmirea acesteia nu sunt necesare rechizitele bancare. 

Întrebarea 6: Indicați performanța procesorului, în baza indicatorului Sysmark, în scopul 

evitării oricăror necorespunderi în performanța echipamentului. 

Răspuns: Serviciul Fiscal de Stat a solicitat specificațiile tehnice minime față de echipamentul 

de calcul și anume: procesor Intel i7, minim generația 4. Informația despre specificațiile procesorului 

dat este publică și este accesibilă în Internet, inclusiv pe site-urile producătorilor.  

Întrebarea 7: Indicați denumirea produsului MS Office, care este necesar (de exemplu Office 

Home & Business, Office Pro, etc). 

Răspuns: Denumirea produsului MS Office:  MS Office Professional Plus (VL)  

Întrebarea 8: Pentru UPS, echipament de ce nivel trebuie propus, de producători chinezi sau 

producători de branduri de renume mondial?   

Răspuns: Producătorii de echipament urmează să corespundă cerințelor specificate în 

documentele de licitație. 

Întrebarea 9: Autorizarea Producătorului se prezintă în limba țării de origine sau în limba 

engleză?      

Răspuns: Se acceptă Autorizarea Producătoului în limba engleză. 

 

 


