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În atenţia operatorilor economici interesaţi, 
 
 

SOLICITARE DE OFERTE 
 

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
(ANCOM) cu sediul în Bucureşti, Str. Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poştal: 030925, 
intenţionează să achiziţioneze 1(una) Licență Manage Engine NetFlow Analyzer pentru 10 interfețe 
de rețea, cu următoarele add-on-uri: WLC Monitoring, Advanced Security Analytics Module, Cisco 
Class Based Quality of Service(CBQoS) reporting, Cisco Network Based Application Recognition 
(NBAR) reporting, Capacity Planning add-on și Suport pentru 1(un) an (ultima versiune disponibilă 
înainte de data limită de depunere a ofertelor) sau echivalent. 

-  Punct de contact:  Direcţia Achiziţii și Administrativă/Departamentul Achiziţii/Serviciul Investiţii, 
Tel.  +40 372845399/41; 
- În atenţia:  Mariana URSU sau Izabela NASTASE, E-mail: mariana.ursu@ancom.org.ro sau 
izabela.nastase@ancom.org.ro, Fax:  +40 372845599/402. 
 
Detalii anunț: 

1. Tip anunţ: Cumpărare directă 
 
2. Tip contract: Furnizare 
 
3. Denumirea achiziţiei: 

Achiziționarea unei Licențe Manage Engine NetFlow Analyzer pentru 10 interfețe de rețea, 
cu următoarele add-on-uri: WLC Monitoring, Advanced Security Analytics Module, Cisco Class 
Based Quality of Service(CBQoS) reporting, Cisco Network Based Application Recognition (NBAR) 
reporting, Capacity Planning add-on și Suport pentru 1(un) an (ultima versiune disponibilă înainte 
de data limită de depunere a ofertelor) sau echivalent, în conformitate cu cerinţele minime 
obligatorii prevăzute la pct.5. Descrierea contractului şi în condițiile din cuprinsul prezentei 
solicitări. 

4. CPV: 48219300-9 - Pachete software de administrare (Rev.2) 
 

5. Descrierea contractului: 
 

5.1. CERINŢE/SPECIFICATII TEHNICE MINIME OBLIGATORII: 
 

Produsul Manage Engine NetFlow Analyzer sau echivalent trebuie să asigure minim 
următoarele capabilități: 

 Monitorizarea pentru minim 10 interfețe de rețea; 
 Monitorizarea în timp real pentru fiecare interfață, cu vizualizarea valorilor medii și a 

vârfurilor de utilizare pe fiecare interfață; 
 Monitorizarea aplicațiilor prin maparea porturilor, protocoalelor și a adreselor IP pe o 

aplicație sau un grup de aplicații; 
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 Vizualizarea pe anumite perioade de timp prestabilite (o oră, șase ore, o zi, o 
saptamână, o lună, un trimestru) sau pe o perioadă aleasă de utilizator; 

 Să furnizeze sumare consolidate asupra utilizări totale a lățimii de bandă din rețea pe 
o legătură la Internet (WAN);  

 Să furnizeze detalii asupra utilizării lațimii de bandă (cel puțin IP-uri sursă, IP-uri 
destinație, aplicații, porturi și conversații între două IP-uri); 

 Să asigure exportul de rapoarte bazate pe diverși parametri, cel puțin în format CSV, 
HTML și PDF; 

 Să asigure monitorizarea de dispozitive de rețea (routere și switch-uri) și a diferitelelor 
aspecte importante ale rețelei, cum ar fi QoS, VoIP etc. fără a fi necesari senzori de 
rețea (hardware probes), pe baza fluxului de date în rețea (netflow), în timp real;  

 Să asigure configurarea de alerte cel puțin în funcție de durată și frecvența ulitizării 
lățimii de bandă; 

 Să permită utilizatorului configurarea tabloului de bord pentru a filtra parametrii cum 
ar fi dispozitivele de top, interfeţe, grupuri de interfaţe şi grupuri de adrese IP după 
viteză, volum, utilizare şi alte criterii. 

 
Produsul Manage Engine NetFlow Analyzer sau echivalent trebuie să includă următoarele 

module adiționale: 
 WLC Monitoring add-on – să asigure monitorizarea controlerelor WLAN (Wireless 

LAN) și generează statistici și rapoarte pentru acestea, punctele de acces gestionate 
de acestea (AP-uri), SSID-uri și calitatea serviciului furnizat (QoS). 
Este necesar ca licența de utilizare a add-onului să permită monitorizarea a 6 (șase) 
controlere WLAN (WLC) și / sau 124 (unasutădouăzecișipatru) puncte de acces (acces 
points – AP). 

 
 Advanced Security Analytics Module add-on (ASAM) – să asigure analiza 

comportamentală a traficului din rețea prin intermediul unui mecanism  numit 
Continuous Stream Mining Engine, detecteză și raportează anomaliile de trafic 
determinate de acțiuni intruzive în rețea cum ar fi scanările de porturi, probele, 
atacurile de tip DoS, etc. și le clasifică în timp real. 
Este necesar ca licența de utilizare a add-onului să permită monitorizarea a cel puțin 
4 (patru) interfețe de rețea. 
 

 Cisco Network Based Application Recognition (NBAR) & Cisco Class Based 
Quality of Service (CBQoS) reporting add-on – să se  integreze cu componentele 
CBQoS și NBAR disponibile pe sistemele Cisco IOS 12.4 (4) T și mai noi. Acest add-
on asigură rapoarte privind politicile QoS aplicate (politicile de gestionare a traficului 
bazate pe clasele de traffic din rețeaua internă) și rezultatele obținute în urma 
interogării motorului de clasificare a traficului din Cisco IOS (recunoaște și identifică o 
gamă largă de aplicații care utilizează porturi dinamice prin controlul de pachete în 
profunzime, datele fiind disponibile prin intermediul SNMP). 
Este necesar ca licența de utilizare a add-onului să permită utilizarea sa pentru soluția 
propusă. 
 

 Capacity Planning add-on – să asigure generarea de rapoarte de planificare a 
capacității. Aceste rapoarte oferă o imagine clară a necesităţilor de lăţime de bandă 
pentru organizaţie cu ajutorul unor statistici exacte și pot fi generate pentru toate 
interfeţele care sunt monitorizate. Rapoartele generate sunt bazate pe volum, viteză, 
utilizarea lățimii de bandă şi pachete, cu precizia de un minut pentru traficul din interior 
și din exterior (sunt generate inclusiv rapoarte de tipul Top 10 cu detalii referitoare la 
aplicații, cantitatea şi procentul de trafic din traficul total). 
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Produsul Manage Engine NetFlow Analyzer sau echivalent trebuie să poată fi instalat și să 
ruleze cel puțin pe următoarele sisteme de operare: 

 
- Windows Server 2012 R2 
- Windows Server 2008 R2 
- CentOS 6.0 sau mai nou 
- RedHat Linux 6.0 sau mai nou 
- Ubuntu 12 sau mai nou. 

 
5.2. ALTE CERINŢE MINIME OBLIGATORII: 

 
- Produsul software va fi livrat pe suport optic (CD/DVD), astfel încât, la livrarea acestuia, 
furnizorul trebuie să prezinte cel puţin:  

 un CD/DVD original, la pachet sigilat al producătorului sau,  
 un CD/DVD din partea furnizorului, în cazul în care producătorul software-ului oferă 

produsul numai prin descărcare de pe site-ul lui. 
 
- Furnizorul are obligaţia de a prezenta la livrare cel puţin un document care conține cheia/codul 
de activare sau numărul serial necesar licențierii produsului software livrat, care poate fi în original 
sau emis/descărcat online de la producător și care atestă dreptul de utilizare perpetuă, nelimitată 
şi neexclusivă a software-ului.  
 
 -   Perioada de suport de 1(un) an începe de la data semnării fără obiecţiuni a procesului-
verbal de recepţie.  

6. Valoarea estimată fără TVA:  38.000,00 RON 
 

7. Condiţii contract: 
 

În ofertă se va preciza termenul de livrare a produsului software şi a licenţei aferente 
care nu trebuie să fie mai mare de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data transmiterii 
comenzii de către ANCOM. Termenul de livrare se consideră respectat în măsura în care procesul-
verbal de recepție este semnat fără obiecțiuni până la expirarea acestui termen.  

Pentru depăşirea termenului asumat, furnizorul va datora penalităţi de întârziere de 0,15% 
din valoarea totala a comenzii, fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea 
corespunzătoare a oricărei obligaţii, penalităţi ce vor fi pretinse şi/sau deduse şi reţinute de către 
ANCOM din obligaţiile de plată a preţului, fără nicio formalitate prealabilă de punere în întârziere.   

În cazul în care penalităţile de întârziere nu pot fi deduse din preţ, furnizorul are obligaţia 
de a le plăti în termen de maxim 10 (zece) zile calendaristice de la solicitarea ANCOM. 
 

- Locul de livrare: sediul ANCOM din Str. Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poștal 030925, 
București. 

 
- Drepturi: Furnizorul garantează faptul că produsul software furnizat nu încalcă în niciun 

fel drepturile vreunei terţe părţi. În acest fel furnizorul are obligaţia de a despăgubi ANCOM 
împotriva oricăror: 

a) reclamaţii, plângeri şi/sau acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de 
proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de produsul software 
furnizat şi 

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente. 
 



4 

 

         - Prezentarea propunerii financiare:  
Preţul trebuie exprimat în Lei, cu şi fără TVA şi va include toate costurile ofertantului 

directe şi indirecte legate de încheierea şi executarea comenzii. 
 

Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada derulării comenzii. 
 

- Conditii de plată:  
Furnizorul va transmite factura la sediul ANCOM din Strada Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, 

Cod poştal 030925, Mun. Bucureşti. 
 
Plata preţului se va efectua în lei, în baza facturii transmise de furnizor, primită şi 

acceptată de ANCOM, în contul de Trezorerie al furnizorului, numai după semnarea fără obiecţiuni 
a procesului-verbal de recepţie.  

 
În situaţia în care factura este primită anterior sau la data recepţiei, plata se va efectua 

în termen de maxim 30(treizeci) de zile de la data semnării fără obiecţiuni a procesului-verbal de 
recepţie. 

În situaţia în care factura este primită după semnarea fără obiecţiuni a procesului-verbal 
de recepţie, ANCOM are dreptul de a efectua plata în termen de maxim 30 (treizeci) de zile de la 
data primirii facturii. 

Nu se admite efectuarea de plăţi în avans sau plăţi parţiale. 
Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM. 
Pentru depăşirea termenului de plată, cuantumul penalităţilor de întârziere este de 0,15% 

pentru fiecare zi de întârziere din suma rămasă neachitată, fără TVA.  
 

8. Condiţii de participare 
 
Documente care dovedesc capacitatea tehnică a furnizorului: 

- în copie lizibilă, certificat de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în Registrul 
Comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi a persoanelor juridice, înregistrarea fiscală 
a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

Oferta trebuie să conţină şi declaraţia reprezentantului legal/împuternicit al 
ofertantului din care să rezulte că oferta prezentată respectă toate cerinţele/condiţiile precizate 
în prezenta solicitare de oferte.  
 
9.Criterii de adjudecare:  

Va fi selectată oferta depusă în catalogul de produse/servicii/lucrări din Sistemul 
Electronic de Achiziții Publice (SEAP) care îndeplinește toate cerințele solicitate prin prezenta și 
care are prețul cel mai scăzut în Lei, fără TVA. 

Ofertantului care a introdus în catalogul electronic din SEAP oferta cu preṭul cel mai scăzut 
în Lei, fără TVA, i se va solicita ulterior vizualizării ofertei depuse în SEAP, transmiterea 
documentelor solicitate prin prezenta. 

În situația în care ofertantul în cauză îndeplinește condiṭiile solicitate prin prezenta, 
achizitorul va îndeplini formalităṭile prevăzute la art. 45-46 din Normele metodologice de aplicare 
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziṭie publică aprobate prin H.G. nr. 
395/2016 ṣi va utiliza mijloacele oferite de catalogul electronic din SEAP doar cu privire la această 
ofertă care are preṭul cel mai scăzut în Lei, fără TVA. 

În situaṭia în care în urma verificării documentelor prezentate se constată că ofertantul nu 
îndeplinește cerințele solicitate prin prezenta, achizitorul va solicita ofertantului care a introdus în 
catalogul electronic din SEAP următorul preṭ în Lei, fără TVA, transmiterea documentelor solicitate 
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prin prezenta, această acṭiune urmând a se repeta până va fi selectată oferta care îndeplinește 
toate cerinṭele solicitate prin prezenta. 
 
9. Termen limita primire oferte: 29.03.2018 
 
10.Informatii suplimentare: 

Oferta se va depune numai în catalogul de produse/servicii/lucrari din Sistemul 
Electronic de Achiziții Publice (SEAP) sub denumirea de „ Licenta Manage Engine NetFlow 
Analyzer (cod CPV: 48219300-9)”, până la data de 29.03.2018.  

Ofertele care nu sunt depuse în catalogul electronic din SEAP, precum ṣi cele depuse în 
SEAP sub alta denumire decât cea de „ Licenta Manage Engine NetFlow Analyzer (cod CPV: 
48219300-9)” sau după data de 29.03.2018 nu vor fi luate în considerare.  

După depunerea ofertei în catalogul electronic din SEAP, ofertantul va anunṭa 
postarea acesteia prin fax la nr. +40 372845402/599 sau pe e-mail la adresa 
mariana.ursu@ancom.org.ro sau izabela.nastase@ancom.org.ro. 

Nu vor fi luate în considerare ofertele care nu sunt anunțate prin fax sau e-mail 
conform celor de mai sus. 

Oferta trebuie să fie valabilă cel puţin până la data de 31.05.2018. 
 
Solicitarea de oferte poate fi vizualizata şi în SEAP la adresa www.e-licitatie.ro, secţiunea 

Publicitate-Anunţuri. 
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   Anexa la Solicitarea de oferte 

 
           OFERTANT, 
__________________ 
    (denumirea/numele) 
 
 
 
 
 

 
DECLARAŢIE 

din care rezultă că oferta prezentată respectă toate cerințele/condițiile 
precizate în solicitarea de oferte 

 
 
 
 

Subsemnatul(a) _____________________________________, reprezentant 
legal/împuternicit al ______________________________________________________ 
(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), în calitate de ofertant la achiziția directă a unei 
“Licențe Manage Engine NetFlow Analyzer pentru 10 interfețe de rețea, cu următoarele add-on-uri: 
WLC Monitoring, Advanced Security Analytics Module, Cisco Class Based Quality of Service(CBQoS) 
reporting, Cisco Network Based Application Recognition (NBAR) reporting, Capacity Planning add-
on și Suport pentru 1(un) an (ultima versiune disponibilă înainte de data limită de depunere a 
ofertelor) sau echivalent (cod CPV: 48219300-9)”, organizată de Autoritatea Națională pentru 
Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), declar pe propria răspundere, sub 
sancțiunea excluderii din prezenta achiziție și a sancțiunilor aplicate falsului în declarații, că oferta 
prezentată respectă toate cerințele/condițiile precizate în solicitarea de oferte ANCOM. 

 
          Subsemnatul(a) declar că informațiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu și 
înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării 
declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.  
 
 

Data completării _______________. 
 
 
 

OFERTANT, 
_____________________ 
    (semnătura autorizată) 

 
 
 
 
 
 


