
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Urmare primirii unei solicitari de clarificari, privind achizitia,, UPS de 
mare putere- 3 bucati’’ va comunicam urmatoarele : 

 
 

 
 

 

Nr. 

crt. 

 

Cerere clarificare 

 

Răspuns 

1 Vă rugăm să specificaţi tipul de 

alimentare si tensiunea de intrare 
ale UPS-ului. 

 

Cerinţele Caietului de sarcini 

referitoare la tensiunea de 
alimentare indică intervalul acceptat 

pentru tensiunile de intrare. Acest 
interval trebuie să fie cuprins între 
170 V şi 270 V. Tipul alimentării 

este monofazic 
 

2  Care este puterea dorită în kW? Puterea minima solicitata este cea 
specificata prin caietul de sarcini 

exprimata in kVA si anume 21 kVA. 

3 Dacă UPS-ul furnizează puterea în 

kW dar nu şi pe cea în KVA solutia 
va fi respinsă ? 

Se va respecta conditia obligatorie 

din caietul de sarcini privind puterea 
minima solicitata si anume 21 kVA . 

4 Doriţi ca tensiunea de ieşire a UPS-
ului să fie monofazică sau trifazică? 

  

Sistemele UPS solicitate prin Caietul 
de sarcini vor alimenta mai mulţi 

consumatori monofazici ce au nevoie 
de tensiune de 230V/50Hz. 
 

5 Timpul de funcţionare pe baterii 
(50% incărcare timp de 30 minute) 

se referă la puterea in kVA sau la 
cea in kW? 

 

Timpul de funcţionare pe baterii se 
referă la puterea în kVA specificată în 

Caietul de sarcini 

6 Soluţiile disponibile pentru această 

putere şi autonomie sunt doar de tip 
tower. Acest tip de solutie va fi 
considerată neconformă? 

Conform Caietului de sarcini sunt 

acceptate atât oferte care includ 
soluţii cu montaj în rack cât şi soluţii 
de tip tower (rack sau tower). 

  

   

7 - se admite depasirea bugetului in cazul 
in care solutia tehnica ofertata nu se 
incadreaza in buget ? 
 

Nu se admite depasirea bugetului 
alocat achizitiei . 



8 - avand in vedere ca ofertele se admit 
pana in data de 27.11.2014 inclusiv va 
rugam sa ne aduceti la cunostinta cand se 
va adjudeca oferta castigatoare ? 
 

Oferta castigatoare se va stabili 
urmare analizei tehnice care va 
stabili conformitatea acesteia cu 

cerintele caietului de sarcini ,  dintre 
ofertele cu pretul cel mai scazut .Nu 

va putem comunica o data exacta la 
care se va stabili castigatorul 

achizitiei , dar acest lucru se va 
realiza la o data care va putea 
permite livrarea, receptia si plata 

produselor pana la sfarsitul anului 
2014.  

9 - daca desemnarea castigatorului se va 
face in data de 28.11.2014 exista sanse sa 
se poate livra produsele, insa daca 
adjudecarea se va face dupa 02.12.2014 
va fi imposibil de livrat anul acesta 
 

Asa cum am aratat la pct. 8 , nu va 
putem comunica o data exacta la 

care se va stabili castigatorul . 

10 - se admite devansarea livrarii si 
instalarii pentru luna ianuarie 2015 ? 
 

Nu se admite devansarea livrarii si 

instalarii pentru luna ianuarie 2015. 
Termen de livrare si instalare a 

produselor: nu mai tarziu de data de 
19.12.2014 , data care permite 
autoritatii contractante plata 

bunurilor achizitionate, pana la 
sfasitul anului,  din bugetul anului 

2014. 
 

 
 
 

 


