GUVERNUL ROMÂNIEI
Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale

CLARIFICARE NR. 1
Referitor la procedura de atribuire „Servicii de suport tehnic Oracle necesare SMIS-CSNR” –
Anunţ de participare numărul 127792/04.08.2011

Nr.
1.

Întrebare

Răspuns

Referitor la procedura de atribuire prin licitatie restransa accelerata a contractului
„Servicii de suport tehnic Oracle necesare SMIS-CSNR, in urma sesizarii unor
neconcordante intre solicitarile din Fisa de date a achizitiei si cele din Caietul de sarcini, va
rugam sa luati masurile de remediere. Astfel:
In Fisa de date a achizitiei, cap. V.4. Capacitatea tehnica si/sau profesionala, punctul
Informaţii privind capacitatea tehnică se solicita:
„In vederea indeplinirii contractului, operatorul economic va trebui sa faca dovada
urmatoarelor certificari, atestate de Oracle, care pot fi verificate pe pagina de internet
destinata partenerilor certificati Oracle:
 Oracle Database
 Oracle Database Security Options
 Oracle Linux
 Oracle Real Application Clusters
 Oracle Database Performance Tuning
 Oracle Enterprise Manager
 Oracle Internet Application Server/WebLogic„
Insa, in Caietul de sarcini, lista de produse solicitate se limiteaza la trei produse,
mentionandu-se:
“Autoritatea contractantă doreşte achiziţionarea de „Servicii de suport tehnic Oracle necesare
SMIS-CSNR” până la data de 31.12.2011 aferente următoarelor produse licenţiate:
 Internet Application Server Enterprise Edition - Processor Perpetual: 6 bucăţi;
 Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual: 12 bucăţi;
 Real Application Clusters – Processor Perpetual: 6 bucăţi.

Criteriul de calificare prevăzut în anunţul de
participare şi în documentaţia de atribuire pentru
demonstrarea capacităţii tehnico-profesionale
este deplin justificat prin natura serviciilor
solicitate prin caietul de sarcini.
In sectiunea a II-a din Documentatia de atribuire,
Caietul de sarcini, in cadrul „Serviciilor ce vor fi
efectuate în cadrul contractului de suport tehnic”
„Realizarea de audituri de securitate, de
healthcheckuri de system” consideram ca
necesita certificare “Oracle Database Security
Options” si “Oracle Database Performance
Tuning”.
O parte din produsele Oracle sunt instalate pe
sistemul de operare Oracle Enterprise Linux, iar
in cadrul activitatii “Analiza activitatilor de
upgrade” se va lua in considerare migrarea
tuturor produselor Oracle existente pe sistemul
de operare Oracle Enterprise Linux si migrarea
aplicatiilor existente de pe Internet Application
Server pe WebLogic si a migrarii bazelor de date
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Avand in vedere faptul ca obiectul contractului se refera la trei produse, insa in fisa de date se
solicita certificari pentru o lista mai mare de produse, care nu fac parte din grupa de produse
solicitata in Caietul de sarcini, pentru fiecare din acestea fiind certificari Oracle separate, va
rugam sa coordonati solicitarile si sa adaptati lista de certificari solicitate in Fisa de date la
certificarile aferente produselor solicitate in caietul de sarcini, respectiv:
 Internet Application Server Enterprise Edition
 Oracle Database Enterprise Edition
 Real Application Clusters
In realizarea modificarilor solicitate va rugam sa aveti in vedere si prevederile Art. 179 din OUG
34/2006: „Autoritatea contractantă are obligaţia de a respecta principiul proporţionalităţii
atunci când stabileşte criteriile de calificare şi selecţie, iar aceste criterii trebuie să aibă o
legătură concretă cu obiectul contractului care urmează a fi atribuit. În acest sens, nivelul
cerinţelor minime solicitate prin documentaţia de atribuire, precum şi documentele care
probează îndeplinirea unor astfel de cerinţe trebuie să se limiteze numai la cele strict necesare
pentru a se asigura îndeplinirea în condiţii optime a contractului respectiv, luând în considerare
exigenţele specifice impuse de valoarea, natura şi complexitatea acestuia.

de pe 10gR2 pe 11gR2.
Oracle Enterprise Manager este produsul folosit in
cadrul ACIS pentru administrarea si monitorizarea
tuturor produselor Oracle existente si a
proceselor aferente acestora.
Avand în vedere justificările prezentate mai sus,
prevederile anunţului de participare şi ale
documentaţiei de atribuire nu se modifică.
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