România
judeţul Botoşani.
Municipiul Botoşani
CF: 3372882

Nr. 12936 / U N / 16.05.2016
Biroul de Achiziţii Publice

în atenţia tuturor operatorilor economici,

Referitor la achiziţia publică prin „Cumparare directa" din catalogul electronic, pentru atribuirea
Contractului de servicii a v â n d ca obiect „Pagina w e b p e n t r u Parc Regional de A g r e m e n t
Turistic si Sportiv C o r n i ş a Botoşani", cod C P V 72413000-8 Servicii de proiectare de site-uri
WWW (World Wide Web), procedură organizată de Municipiul Botoşani în data de 18.05.2016,

în urma clarificărilor solicitate de către un ofertant f a c e m următoarele precizări:

Referitor la acliiziţia publică - „Cumparare directa" servicii „Pagina w e b pentru Parc Regional
de A g r e m e n t Turistic si Sportiv Cornişa Botoşani", va rugam sa ne furnizaţi cateva clarificari legate
de urmatoarea cerinţa din caietul de sarcini::

1.Solicitarea de clarificare nr. 1 :
- „furnizorul va instala si configura serverul virtual Ubuntu pe care aplicaţia va rula; va fi pus la
dispoziţie acces de la distanta". Se doreşte instalarea unui server complet funcţional de la zero, exemplu:
instalare si configurare Apache, cu php, MySQL si librarii aferente, cu server de e-mail, instalare domeniu
(configurare DNS) etc? Sau acestea sunt deja configurate, iar cerinţa se refera la functionalitatile
necesare rulării aplicaţiei web care urmeaza a fi implementate pe domeniu?

Răspunsul la solicitarea de clarificare nr.1 :
Maşina care va găzdui pagina WEB a Parcului Cornişa va conţine: O.S. Ubuntu Server 16.04 LTS,
cu o instalare minimală funcţională.
Ofertantul desemnat pentru a realiza aplicaţia, va primi acces remote către acest server şi va
trebui să facă toate configurările şi instalările ce le consideră a fi necesare pentru funcţionarea paginii:
Instalare domeniu (se vor furniza informaţiile necesare, nume de domeniu, dns, etc);
Instalare şi configurare server Web, server de baze de date, biblioteci, aplicaţii necesare;
Upload aplicaţie şi punere în funcţiune;
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Nu se solicita server de e-mail;
Se vor folosi aplicaţii, tehnologii şi soluţii softw/are la alegere, fără a impune însă costuri de
licenţiere.

Direcţie / Serviciu /
Prenume / NUME

Funcţie

Birou /

Dată

Semnătură

Compartiment

Daniela ANITEI

Sef Birou Achziţii Publice

Nicolai UNGURIAN

Consilier achiziţii publice

T: +4 (0) 231 502 200 / F: +4 (0) 231 531 595
W: www.primariabt.ro / E: primaria@primariabt.ro
Piaţa Revoluţiei nr. 1, 710236, Botoşani, ROMÂNIA

Biroul de Achiziţii
Publice

â'Vi

Biroul de Achiziţii
Publice

2/2

