
 
NEUROLOGY CLINIC SRL, Municipiul Constanţa, Bd. Tomis, nr. 234, Bl TD15, Sc B, ap 21, jud. Constanţa  

Tel 072 331 69 72, E-mail: fonduri@neurologyclinic.ro, www.neurolgyclinic.ro 

Proiect:„Calitate şi inovare în servicii medicale dedicate pacienţilor cu dizabilităţi neurologice ”, SMIS 114699,  POR 2014 – 2020 

 

 

 
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European 

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020 

 
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 

 

 

 

Nr. 284/13.07.2019 

RASPUNS SOLICITARE CLARFICARI 

 

CATRE: Potentiali ofertanti 
Publicat via www.neurologyclinic.ro, azi 13 iulie 2019 

 

 

Ca raspuns la solicitarile potentialilor ofertanti in cadrul proiectului „CALITATE ŞI INOVARE ÎN 

SERVICII MEDICALE DEDICATE PACIENŢILOR CU DIZABILITĂŢI NEUROLOGICE”, Cod SMIS 

114699, POR 2014 – 2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, 

Prioritatea de investiții 2.2 ”Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea 

serviciilor”, contractul de finanțare nr. 1821/13.04.2018,  

Achizitie active informatice, procedura competitiva nr. 242/28.06.2019  
 

va comunicam in termenul procedural urmatoarele: 

 

 

Intrebarea 1 adresata de potentialul ofertant: 

 
 

 Raspuns achizitor la intrebarea 1: 

 

Se vor instala pe doua laptopuri marca HP existente. 

 

Intrebarea 2 adresata de potentialul ofertant: 

 

 
 

 Raspuns achizitor la intrebarea 2: 

 

Se vor instala pe doua laptopuri marca HP existente. 

 

 

Intrebarea 3 adresata de potentialul ofertant: 
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 Raspuns achizitor la intrebarea 3: 

 

 

Este specifica licentei de tip cpanel sau echivalent platita integral pentru 3 ani. 

 

 

Intrebarea 4 adresata de potentialul ofertant: 

 
 Raspuns achizitor la intrebarea 4: 

 

 

Nu, se face referire la licenta de tip abbyy finereader 14 sau echivalent. 

 

 

Raspunsurile incluse in prezenta notificare constituie o clarificare a cerintelor cuprinse in anuntul  

de atribuire si vor fi respectate de toti participantii la procedura! 

 

 

Cu stima, 

Dr. Silvia Popi, 

Administrator 
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