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Către: S.C. Verasys International S.R.L. 
 

După analiza documentelor de licitație, conform cu caietul de sarcini privitor la 

licitația pentru achiziția de Switch 10 Gigabit 48 porturi (investiții) de la sediul AIF 

Brașov, și după analiza făcută împreună cu compartimentul juridic, comisia de evaluare 

are următoarele solicitări de completare conform Caietului de sarcini: 

1. Conform cap. VII „Certificări solicitate” vă rugăm să ne trimiteți dovada că 

sunteți certificat de către producătorul hardware cu statut de partener, 

distribuitor sau reseller. 

2. Conform cap. VIII „Calificări solicitate” vă rugăm să documentați privitor la  

personalul calificat în sistemul producătorului privind rețelistica IP. 

3. Pentru formalizare, în completare, vă rugăm să certificați cu documente, sau 

prin trimitere la documentație, conform cap. VI „Standarde solicitate”, 

referirea la funcționalitățile din cap. IV.2 „Cerințe specifice”.  

Având în vedere că lipsa celor de mai sus pot să descalifice oferta dumneavoastră, 

vă rugăm ca până în data de 05.11.2020 să ne transmiteți documentele, pentru a putea 

continua desfășurarea procedurii.  

Documentele se pot trimite în formă scanată. 

Cu stimă, 

Președintele Comisiei de Licitație, AIF Brașov 

Mircea Bodean 
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Către: S.C. Dendrio Solutions S.R.L. 
 

După analiza documentelor de licitație, conform cu caietul de sarcini privitor la 

licitația pentru achiziția de Switch 10 Gigabit 48 porturi (investiții) de la sediul AIF 

Brașov, și după analiza făcută împreună cu compartimentul juridic, comisia de evaluare 

are următoarele solicitări de completare conform Caietului de sarcini: 

1. Conform cap. VII „Certificări solicitate” vă rugăm să ne trimiteți dovada că 

sunteți certificat de către producătorul hardware cu statut de partener, 

distribuitor sau reseller. 

2. Conform cap. VIII „Calificări solicitate” vă rugăm să documentați privitor la  

personalul calificat în sistemul producătorului privind rețelistica IP. 

3. Pentru formalizare, în completare, vă rugăm să certificați cu documente, sau 

prin trimitere la documentație, conform cap. VI „Standarde solicitate”, 

referirea la funcționalitățile din cap. IV.2 „Cerințe specifice”.  

Având în vedere că lipsa celor de mai sus pot să descalifice oferta dumneavoastră, 

vă rugăm ca până în data de 05.11.2020 să ne transmiteți documentele, pentru a putea 

continua desfășurarea procedurii.  

Documentele se pot trimite în formă scanată. 

Cu stimă, 

Președintele Comisiei de Licitație, AIF Brașov 

Mircea Bodean 
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Către: S.C. Flax C S.R.L. 
 

După analiza documentelor de licitație, conform cu caietul de sarcini privitor la 

licitația pentru achiziția de Switch 10 Gigabit 48 porturi (investiții) de la sediul AIF 

Brașov, și după analiza făcută împreună cu compartimentul juridic, comisia de evaluare 

are următoarele solicitări de completare conform Caietului de sarcini: 

1. Pentru formalizare, în completare, vă rugăm să certificați cu documente, sau 

prin trimitere la documentație, conform cap. VI „Standarde solicitate”, 

referirea la funcționalitățile din cap. IV.2 „Cerințe specifice”.  

Având în vedere că lipsa celor de mai sus pot să descalifice oferta dumneavoastră, 

vă rugăm ca până în data de 05.11.2020 să ne transmiteți documentele, pentru a putea 

continua desfășurarea procedurii.  

Documentele se pot trimite în formă scanată. 

Cu stimă, 

Președintele Comisiei de Licitație, AIF Brașov 

Mircea Bodean 

 


