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ETAPA II - Technical Proposal 

 

 

Răspuns solicitare de clarificări 

 la procedura de achiziție 

 

 

Transport modulație radio over IP 

Modernizarea și eficientizarea rețelei de transport 

modulație pentru emițătorii de radiodifuziune 

PROIECT AoIP 

 

LOT 1, 2, 3 

 

SOLICITAREA DE CLARIFICĂRI NR.1-

LOT 1 

             Am citit documentul numit Proiect AoIP, 

Cerințe tehnice. 

            Capitolul Cap. V. CERINȚE GENERALE 

menționează cerințele tehnice și solicită de 

asemenea declarații oficiale de la producător. 

Pentru a evita lipsa unei declarații / documente, ne 

puteți oferi o scurtă prezentare generală care sunt 

documentele pe care trebuie să le furnizăm ca parte 

a răspunsului la propunerea tehnică? 

 

Răspuns nr. 1 

Referitor la solicitarea d-voastră, vă 

comunicăm următoarele:  

Propunerea tehnică va fi prezentată în 

conformitate cu cerinţele obligatorii prevăzute în 

Caietul de sarcini. Informaţiile cuprinse în 

propunerea tehnică vor fi prezentate în ordinea 

cerinţelor formulate în caietul de sarcini astfel 

încât să permită identificarea cu uşurinţă a 

corespondenţei între propunerea tehnică şi caietul 

de sarcini. 

 

 

 

 

STAGE II - Technical Proposal 

 

 

Answers for the requests for clarifications 

for the purchase of 

 

 

Radio modulation transport over IP 

Modernization and efficiency improvement of 

the modulation transmission network for radio 

transmitters 

AoIP PROJECT  

LOTS 1, 2, 3 

 

REQUEST FOR CLARIFICATIONS NO.1-

LOT 1 

          We have read the Document called AoIP 

Project, Technical Requirements. 

          Chapter Cap. V. GENERAL 

REQUIREMENTS states the Technical 

requirements and also requesting official 

statements from the manufacturer. 

To avoid missing a statement/document, can 

you please give us a brief overview which of 

the documents which we have to provide as 

part of response to the Technical Proposal? 

Answer no. 1 

         Regarding your request, we communicate 

the following: 

The technical proposal will be presented in 

accordance with the mandatory requirements 

set out in the Technical requirements 

document. The information contained in the 

technical proposal will be presented in the 

order of the requirements set out in the 

technical requirements document so as to allow 

easy identification of the correspondence 

between the technical proposal and the 

specifications. 
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SOLICITAREA DE CLARIFICĂRI NR. 2-

LOT 1 

          Timpul de acum până pe 4 ianuarie este 

întrerupt de sărbătorile de Crăciun, oferindu-ne un 

timp limitat pentru a produce toate documentele 

solicitate. 

          Există posibilitatea ca SNR să prelungească 

termenul limită pentru propunerea tehnică până la 

7 ianuarie? 

Răspuns nr. 2 

Referitor la solicitarea d-voastră, vă 

comunicăm următoarele:  

S.N.R.  acceptă prelungirea termenului 

limită pentru propunerea tehnică, astfel: 

Propunerea Tehnică pentru toate loturile va 

fi transmisă până la data de 11.01.2021 ora 12:00 . 

 Parola aferentă documentelor arhivate va fi 

transmisă de către ofertant până la data de  

11.01.2021, intervalul orar 12:00 - 13.00, ora 

României. 

 

SOLICITAREA DE CLARIFICĂRI NR. 3-

LOT 1,2,3 

         Având în vedere invitația dumneavoastră de 

participare la Etapa II cu nr. ............. și ținând cont 

de perioada sărbătorilor de iarnă, sărbătoarea 

Crăciunului și Anul Nou, perioadă care implică 

multe zile libere legale, vă rugăm să acceptați 

decalarea termenului pentru transmiterea 

Propunerii Tehnice cu 5 zile lucrătoare, respectiv, 

până la data de 11.01.2021. 

 

Răspuns nr. 3 

Răspunsul se regăseşte mai sus la solicitarea de 

clarificări nr. 2 

 

REQUEST FOR CLARIFICATIONS NO. 

2-LOT 1 

         The time from now till January 4th is 

interrupted by the Christmas holidays, giving 

us limited time to produce all requested 

documents. 

         Is there a possibility for SNR to extend 

the deadline for the technical proposal to 7 

January? 

Answer no. 2 

Regarding your request, we communicate the 

following: 

        S.N.R. accepts the extension of the 

deadline for the technical proposal as 

follows: 

         Technical Proposal for all lots will be sent 

until the date of January 11, 2021, hour 12 

a.m.. 

          The password related to the archived 

documents will be sent by the tenderer until 

11.01.2021, the time interval 12:00 - 13.00, 

Romanian time. 

REQUEST FOR CLARIFICATIONS NO. 

3-LOTS 1,2,3 

         Considering your invitation to participate 

in Stage II with no. ............. and taking into 

account the period of winter holidays, 

Christmas and New Year, a period that 

involves many legal days off, please accept the 

postponement of the deadline for submission of 

the Technical Proposal with 5 working days , 

respectively, until 11.01.2021. 

 

Answer no. 3 

The answer can be found above to the request 

for clarifications no. 2 

 

 

PREȘEDINTE COMISIA DE EVALUARE 

EVALUATION COMMISSION CHARMAN 

Adrian ABUNEI  
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