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Nr. 22 / 14.01.2013 
 

Răspuns SOLICITARE CLARIFIC ĂRI nr. 2 
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 16876 / 23 August 

2012, înregistrată la APNMM sub Nr. 1211 / 23.08.2012, după cum urmează: 
 

Intrebarea 1: în cadrul caietului de sarcini, la secŃiune Documente anexate, se menŃionează „DeclaraŃie de 
Conformitate - CondiŃii de ORIGINE produse, bunurile, respectiv materialele”, în contextul unei ofertări 
nerestrictive, bazate pe soluŃii sau produse performante şi calitative, care respectă cerinŃele tehnice şi funcŃionale 
impuse de caietul de sarcini, vă rugăm să acceptaŃi ca origine şi alte Ńări decât cele menŃionate în cadrul 
declaraŃiei? 
 
MenŃionăm faptul că în Romania se importă şi se comercializează, prin canale comerciale internaŃionale autorizate, 
următoarele tipuri de produse, în legătură cu achiziŃia mai sus amintită: 

Produs solicitat Producător Tar ă ORIGINE 

Portable computer + 
External battery to 
laptops  

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

GPS module devices  Garmin International & 
Garmin Corporation 

Statele Unite ale Americii & 
Taiwan 

Software  Microsoft  Statele Unite ale Americii 
 
Mai mult dorim să evidenŃiem faptul că, în condiŃiile date, nu putem să furnizăm produsele solicitate. 
Considerăm prezentul motiv suficient de important şi justificativ în vederea obŃinerii unei derogări punctuale, 
strict pentru aceste produse. 
 

Răspuns 1: se acceptă ca origine şi alte Ńări (non-eligibile) decât cele menŃionate în cadrul „DeclaraŃiei de 
Conformitate - CondiŃii de ORIGINE produse, bunurile, respectiv materialele” (non-eligibile) în baza Derogării 
Temporare ENPI acordate proiectului HUSKROUA/1001/067 – Breaking the borders.  
 

Vă mulŃumim pentru colaborare, 
 

Coordonator Proiect Director parc 
 biol. Cătălina Bogdan 
 
  

 
  

 


