
Clarificări la caietul de sarcini privind achiziționarea serviciului de telefonie mobilă 

 

 Serviciul de audioconferință este o cerință obligatorie pe care funrnizorul trebuie să o 

asigure în cadrul serviciului de telefonie mobilă ca o facilitate extinsă, respectând solicitările 

din caietul de sarcini 

Determinarea codului CPV într-o procedura de  achizitie directa este definita de valoarea cea mai 

mare ,,art 16 alin 2 din HG 395/2016 : (2) Obiectul achiziţiei publice se pune în corespondenţă cu 

codul/codurile CPV care îl descriu cât mai exact, relevantă în acest context fiind activitatea ce 

caracterizează scopul principal al contractului.  

 

 Referitor la solicitarea de clarificări privind achiziționarea de servicii de telefonie fixă pe 

lângă serviciile de telefonie mobilă facem următoarele precizări: 

- nu achiziționăm serviciu de telefonie fixă. 

- sunt simuri de telefonie mobilă, dar cu numerotație de telefonie fixă. 

- cele patru sisteme de comunicații de voce fixă solicitate sunt de fapt patru dispozitive care vor 

asigura conectarea simurilor la centrala telefonică existentă.  

 

 Pentru Direcția de Asistență Socială facem următoarele precizări: 

Cerințe: 

- 3 abonamente să includă : minute și sms-uri naționale nelimitat; 10,5 GB trafic de date național 

- 1 abonament să includă: minute și sms-uri naționale nelimitat, 250 minute internaționale mobil 

SEE, nelimitate roaming SEE, 20 GB trafic de date național, 8 GB trafic de date roaming SEE 

- trei telefoane de tip 1 și un telefon de tip 2 (care să îndeplinească aceleași cerințe din caietul de 

sarcini). 

 

 Pentru Poliția Locală facem următoarele precizări: 

Cerințe: 

- 2 abonamente să includă: minute și sms-uri naționale nelimitat; 10,5 GB trafic de date național 

- 3 abonament să includă: minute și sms-uri naționale nelimitat, 250 minute internaționale mobil 

SEE, nelimitate roaming SEE, 20 GB trafic de date național, 8 GB trafic de date roaming SEE 

- patru telefoane de tip 1 și un telefon de tip 2 (care să îndeplinească aceleași cerințe din caietul de 

sarcini). 

 

 


