CRISTAL SRL
Municipiul Bacau, România, Str. Letea Nr. 2, Judetul Bacau, Cod Postal 600078
Nr.33/20.09.2021
Raspuns clarificari-completare caracteristici tehnice
Raspuns solicitare de clarificari privind procedura de atribuire a contractului de furnizare soft marketplace postat pe site-ul https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080, sectiunea “Achizitii privati” in data de
14.09.2021 privind proiectul
” Dezvoltarea unei platforme inovative pentru activitatea de E-Commerce”, Cod SMIS: 134427.

Urmare solicitarii dvs. de clarificari primita in data de 16.09.2021, inregistrata de la un posibil ofertant,
va transmitem raspunsul nostru :

“Solicitare de clarificare
Privind achizitia soft market place din cadrul proiectului DEZVOLTAREA UNEI PLATFORME INOVATIVE
PENTRU ACTIVITATEA DE E-COMMERCE cod SMIS: 134427

Scopul acestei cereri este de a realiza o Ofertă cât mai precisă, respectând cerințele Autorității Contractante. Solicităm astfel o serie de clarificări în ceea ce privește următoarele aspecte din Caietului de
Sarcini, punctul 5. ” Caracteristici tehnice minime solicitate – Achizitie soft market place”:
1. Platforma va fi doar una de back office (platforma de administrare si preluare comenzi) sau este
vorba despre un marketplace cu platforma de eCommerce conectata in paralel?”
R: Platforma va fi una de back office, unde clientii isi pot administra produsele și starea lor în diferite
platforme (Emag, Cel, Okazii).
2. “Platforma este destinată pentru a fi folosită de mai multe firme in baza achizitionarii unui
abonament si fiecare firma va avea o ruta (link) unic de autentificare?”
R: Platforma este destinată pentru a fi folosită de mai multe firme in baza achizitionarii unui abonament. Fiecare client va achiziționa un abonament și în baza abonamentului va putea folosi platforma,
respectiv îsi vor importa produsele, vor administra detaliile produselor (Titlu, Descriere, Poze, Preț,
Stoc, samd). Nu este necesar ca firmele sa aiba un link unic de autentificare, doar datele din interiorul
contului vor fi particulare pentru fiecare utilizator.

3. “Legat de aspectul produselor in multiple limbi, dorim sa intrebam daca acest lucru se refera la
faptul ca va exista o entitate de baza de tip produs care va avea posibilitatea de a stoca informatii despre acest produs in mai multe limbi?


Aceste traduceri trebuie sa se faca automat din romana in toate limbile configurate sau vor fi selectate si introduse manual de utilizator?



Traducerile se aplica inclusiv la atribute si alte informatii despre produs?”

R: Produsele vor avea o entitate de baza și o limba de baza (Română) și va trebui sa existe capabilitatea de a traduce aceste produse în alte limbi (Maghiara, Bulgara, Poloneza, Engleza) în funcție de
nevoile clientului și de platformele cu care se va conecta în viitor. Traducerile se aplica inclusiv
atributelor și categoriilor produselor. Traducerile se vor face automat folosind Google translate dar
vor putea fi editate de către utilizatori.

4. “Pentru partea de certificate de garantie, fiecare produs va avea un template de certificat de
garantie incarcat de client sau va exista un singur template generic in mai multe limbi care va fi
completat in functie de datele comenzii?”
R: Va exista un template general de certificat de garantie pentru fiecare limba aleasa de utilizator,
oferit de platforma și editabil de către fiecare client în parte pentru a servi nevoilor fiecărui client.

Formularul nr.3-Oferta tehnica, se va completa cu urmatoarele caracteristici:
-

Platforma va fi una de back office, unde clientii isi pot administra produsele și starea lor în diferite platforme (Emag, Cel, Okazii).

-

Platforma este destinată pentru a fi folosită de mai multe firme in baza achizitionarii unui
abonament. Fiecare client va achiziționa un abonament și în baza abonamentului va putea folosi
platforma, respectiv îsi vor importa produsele, vor administra detaliile produselor (Titlu, Descriere, Poze, Preț, Stoc, samd).

-

Datele din interiorul contului vor fi particulare pentru fiecare utilizator.

-

Produsele vor avea o entitate de baza și o limba de baza (Română) și va trebui sa existe capabilitatea de a traduce aceste produse în alte limbi (Maghiara, Bulgara, Poloneza, Engleza) în funcție
de nevoile clientului și de platformele cu care se va conecta în viitor.

-

Traducerile se aplica inclusiv atributelor și categoriilor produselor.

-

Traducerile se vor face automat folosind Google Translate dar vor putea fi editate de către utilizatori.

-

Va exista un template general de certificat de garantie pentru fiecare limba aleasa de utilizator,
oferit de platforma și editabil de către fiecare client în parte pentru a servi nevoilor fiecărui client.

Data limita pentru depunerea ofertei se prelungeste pana la data de 27.09.2021, ora 12.00
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