
 
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 4 (patru) echipamente IT de stocare pentru salvare date de 
capacitate 32 TB (cod CPV: 30233000-1). 
 
Punct de contact: Directia Achizitii si Administrativa/Departamentul Achizitii/Serviciul Investitii, 
Tel.  +40 372845398/341; 
În atentia: Paula STOIAN sau Izabela NĂSTASE, E-mail: paula.stoian@ancom.org.ro, 
izabela.nastase@ancom.org.ro,  Fax:  +40 372845599/402. 
 
Tip anunţ: Cumparare directa 
  

1. Tip contract: Furnizare 

 
2. Denumirea achiziţiei: Furnizarea a 4 (patru) echipamente IT de stocare pentru salvare date 

de capacitate 32 TB (cod CPV: 30233000-1). 
3. Cod CPV: 30233000-1 –  Dispozitive de stocare si citire (Rev. 2). 

 
4. Descrierea contractului: 

4.1. Cerinte tehnice minime obligatorii pentru fiecare dintre cele 4 (patru) echipamente IT 
de stocare în retea (cod CPV: 30233000-1): 

Caracteristici echipamente IT de stocare 

Form Factor Sistem Rackabil maxim 2U 

Procesor cu min. 4 (patru) 

nuclee 

3 GHz 

Memorie minim instalată  8GB DDR3 RAM maxim ce se poate instala 32 GB  

Flash Memory 512 MB 

Bay - 8 porturi 3.5-inch SATA 6GB/s sau 2.5-inch SATA,SSD,  
- hot swap cu cheie de blocare 

Interfețe - 4 x Gigabit RJ-45 Ethernet-port, configurabile în functie de necesitati 
(Failover, Load Balancing, NIC Teaming, Multi-IP), cu posibilitatea 
extinderii la 8x 1Gb sau 4x10GB + 4x1GB  

- 4 porturi USB 3.0 și 4 porturi USB 2.0 cu suport pentru flash drive, 
hub, UPS, imprimantă 

- 2 sloturi PCIe pentru extensii (1* PCIe Gen3 x8, 1* PCIe Gen3 x4) 
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Surse alimentare - 2 surse alimentare redundante 

- Putere minima 400W 

- Alimentare 220V, 50Hz 

Management RAID - Suport pentru RAID 0, 1, 5, 6, 10, 5+hot spare, 6+hot spare, 10+hot 

spare, JBOD, Single Disk 

- Hot swap 

- Redimensionare/Migrare RAID Online 

- Hard drive S.M.A.R.T  

- Detectie/recuperare bad-block 

- RAID Recovery 

Protecția datelor - Criptare volum 256 biti 

Funcționalități  - File server 
- FTP server (256 conexiuni simultane) 
- WEB server cu suport Virtual Host (min 32 host-uri) si WebDAV 
- Suport PHP/MySQL 
- Suport Active Directory 
- Suport VMware VSphere 
- Suport Citrix XENserver 
- Suport Windows 2012 Hyper-V 
- Suport Windows 2012 Failover Clustering 
- Hard Disk Stand-by 
- Auto power-on la alimentarea cu energie 
- Funcţie Wake-on-LAN 
- Control acces (permisiuni) pentru directoare 
- Filtrare/blocare automată pe baza adresei IP 
- Suport mapare ISO ( pana la 256 imagini ISO ) 
- User Quota Management 
- Suport DDNS, SNMP, client Syslog 
- Suport pentru camere de supraveghere IP  
- Antivirus 
- Suport sharing pentru Windows, Linux, Unix, Mac OS. 
- Acces si configurare securizate prin HTTPS, SSH 
- Alertare prin E-mail 
- Network Recycle Bin 

Dispozitivul va fi echipat 

cu 8(opt) HDD plus 3(trei) 

buc. de rezervă având 

următoarele specificații: 

- Capacitate 4TB, SATA 6GB/s 
- Viteza de rotație fixă 7200rpm (nu se acceptă versiunile cu viteza de 

rotație variabilă sau sub 7200 rpm) 
- Cache 128 MB 
- Discurile trebuie să fie catalogate de către producător în clasa 

Enterprise 
- Discurile livrate trebuie să se afle pe lista celor testate si declarate 

compatibile de către producătorul dispozitivului de stocare. 

 

4.2. Alte cerințe minime obligatorii: 

- Echipamentele IT de stocare in retea trebuie sa contină toate elementele de montare în 
rack (inclusiv Rail-kit) si cabluri de alimentare cu conector romanesc. 
 
- Se va specifica concret marca, modelul si producătorul echipamentelor IT de stocare în 
retea si ale discurilor cu care acestea vor fi echipate.  
La Propunerea Tehnică se vor atașa documente de la producător in copie (file de catalog, 
prospecte, print pagina web, etc.), care sa ateste clar incadrarea in specificatiile tehnice si in 



conditiile minime impuse a dispozitivelor de stocare in retea si discurilor (se admite ca aceste 
documente sa fie prezentate in limba romana sau engleza).  
Simpla asumare a ofertantului nu probeaza indeplinirea cerintelor tehnice solicitate. 
 

5. Valoarea estimată, fără TVA:  80.000,00 RON 
 

6. Conditii contract: 
- In ofertă se va preciza termenul de livrare a tuturor produselor care nu trebuie sa fie mai 
mare de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii comenzii transmise de către 
ANCOM. Termenul de livrare se considera respectat in masura in care procesul-verbal de receptie 
a tuturor produselor este semnat fara obiectiuni pana la expirarea acestui termen.  

Pentru depasirea termenului asumat, Furnizorul va datora penalitati de intarziere de 
0,15% din valoarea totala a comenzii, fara TVA, pentru fiecare zi de intarziere in indeplinirea 
corespunzătoare a oricarei obligatii, penalităti ce vor fi pretinse si/sau deduse si retinute de către 
ANCOM din obligatiile de plata a pretului, fara nicio formalitate prealabila de punere in intarziere.  
In cazul in care penalitatile de intarziere nu pot fi deduse din pret, Furnizorul are obligatia de a 
le plati in termen de maxim 10 (zece) zile calendaristice de la solicitarea ANCOM. 
 
- Perioada de garantie acordata produselor: pentru echipamentele IT de stocare in retea 
minim 24 (douazecisipatru) de luni ON-SITE, care curge de la data semnarii fara obiectiuni 
a procesului-verbal de receptie cantitativă si calitativă a tuturor produselor, in conditiile prevazute 
in comanda transmisa.  
- Pentru discuri se solicită garantie ON-SITE de minim 60 (saizeci) de luni si care va curge 
de la data semnarii fara obiectiuni a procesului-verbal de receptie cantitativa si calitativa a tuturor 
produselor. 
- In perioada de garantie furnizorul are obligatia de a raspunde la sesizări în maximum 1 
(una) zi lucratoare de la sesizare si de a remedia/depana defectiunile în maxim 2 (doua) zile 
lucratoare de la sesizare in cazul echipamentelor IT de stocare in retea, respectiv in maxim 5 
(cinci) zile lucratoare de la sesizare in cazul discurilor, fara costuri pentru achizitor. In cazul in 
care perioada de remediere/depanare a defectiunilor este depasita, precum si in cazul in care nu 
este posibila remedierea/depanarea defectiunilor, furnizorul are obligatia de a inlocui de indata 
produsul defect cu altul nou, identic cu cel livrat sau cu modelul urmator/superior al aceluiasi 
producator, cu titlu definitiv, fara a solicita costuri achizitorului; Produsul inlocuit va beneficia de 
o noua perioada de garantie de minim 24 (douăzecisipatru) de luni pentru echipamentul IT 
de stocare, respectiv minim 60 (saizeci) de luni pentru discuri si care curge de la data 
inlocuirii acestuia, respectiv de la data semnarii fara obiectiuni a unui nou proces-verbal de 
receptie cantitativa si calitativa. 
 
Interventiile si remedierile/depanarile in perioada de garantie se efectueaza de catre 
furnizor ON-SITE, la Sediile Directiilor Regionale ANCOM, unde produsele vor fi distribuite, 
dupa cum urmează:  

 - Directia Regionala Bucuresti: Str. Lucian Blaga nr. 4, bloc M 110, tronson I, sector 3, 
Bucuresti; 

 - Directia Regionala Cluj: Cluj-Napoca, Str. Campeni nr. 28, jud. Cluj; 

 - Directia Regionala Iași: Iași, Stradela Moara de Vant nr.37A, jud. Iasi; 

 - Directia Regionala Timis: Timisoara, Str. Horia nr. 24, jud. Timis; 

cu respectarea programului de lucru curent al ANCOM, adica de Luni pana Joi in intervalul 8:30-

17:00 si Vineri 8:30-14:30, cu exceptia zilelor declarate oficial nelucratoare. Prin acordul partilor 

se poate stabili ca reparatia sa se efectueze in afara programului sau in alta locatie. 

Toate cheltuielile ocazionate de remedierea defectiunilor produselor furnizate sau de 

inlocuirile acestora, incluzand fara limitare preluarea, predarea si transportul de la si la locatia 

achizitorului in conditiile mentionate mai sus sunt in sarcina furnizorului. 



 
- Dreptul de proprietate asupra produselor furnizate se transfera de la furnizor la achizitor la data 
semnarii fara obiectiuni a procesului-verbal de receptie cantitativă si calitativă a tuturor 
produselor. 

 
- Produsele vor fi noi si nefolosite. 
- Echipamentele IT de stocare si discurile vor fi livrate sigilate de producător. 
 
- Mod de ambalare: furnizorul are obligatia de a ambala fiecare produs astfel incat acesta sa faca 
fata fara limitare la manipularea din timpul transportului, tranzitului si expunerii la temperaturi 
extreme, la soare si la precipitatii, care ar putea sa apara in timpul transportului si depozitarii in 
aer liber, in asa fel incat sa ajunga in buna stare la locul de livrare; ambalajele raman in 
proprietatea achizitorului. 
 

- Produsele vor fi însotite de următoarele documente :  

     - declaratie de conformitate/certificat de calitate; 
- certificat de garantie atat pentru echipamentul IT de stocare cat si pentru discuri; 
- aviz de insotire marfa; 

 
- Locul de livrare a produselor: sediul ANCOM Directia Regională Bucuresti din Strada Lucian 
Blaga, Nr. 4, Bloc M110, Sector 3, Cod postal 031072, Bucuresti. 
 

7. Prezentarea propunerii financiare:  
Pretul trebuie exprimat in Lei, cu si fără TVA si va include toate costurile ofertantului directe si 
indirecte legate de încheierea si executarea comenzii. 
Pretul ofertat va fi ferm si nu poate fi modificat pe toata perioada derulării comenzii. 
 
- Conditii de plată:  
Furnizorul va transmite factura la sediul ANCOM din Strada Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod 
postal 030925, Mun. Bucuresti. 
 
Plata pretului se va efectua in lei, in baza facturii transmise de furnizor, primita si acceptata 
de ANCOM, in contul de Trezorerie al furnizorului, numai dupa semnarea fara obiectiuni a 
procesului-verbal de receptie a tuturor produselor.  
 
In situatia in care factura este primita anterior sau la data receptiei, plata se va efectua in 
termen de maxim 30(treizeci) de zile de la data semnarii fara obiectiuni a procesului-verbal de 
receptie a tuturor produselor. 
In situatia in care factura este primita dupa semnarea fara obiectiuni a procesului-verbal de 
receptie a tuturor produselor, ANCOM are dreptul de a efectua plata in termen de maxim 30 
(treizeci) de zile de la data primirii facturii. 
 
Nu se admite efectuarea de plati in avans sau plati partiale. 
 
Plata se considera efectuata la data debitarii contului ANCOM. 
Pentru depasirea termenului de plata, cuantumul penalitatilor de intarziere este de 0,15% pentru 
fiecare zi de intarziere din suma ramasa neachitata, fara TVA.  
 

8.  Conditii de participare 

Documente care dovedesc capacitatea tehnica a furnizorului: 
- in copie lizibila, certificat de inregistrare continand codul unic de inregistrare in conformitate 
cu prevederile Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in Registrul 
Comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si a persoanelor juridice, inregistrarea fiscala 



a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
 
Oferta trebuie sa contina si declaratia reprezentantului legal/imputernicit al ofertantului 
din care sa rezulte ca oferta prezentata respecta toate cerintele/conditiile precizate in prezenta 
solicitare de oferta.  
 

9.  Criterii de adjudecare:  

Va fi selectata oferta depusa in catalogul de produse/servicii/lucrari din Sistemul Electronic 
de Achizitii Publice (SEAP) care indeplineste toate cerintele solicitate prin prezenta si care are 
pretul cel mai scăzut in Lei, fara TVA. 
Ofertantului care a introdus în catalogul electronic din SEAP oferta cu pretul cel mai scazut in Lei, 
fara TVA, i se va solicita ulterior vizualizarii ofertei depuse în SEAP, transmiterea documentelor 
solicitate prin prezenta. 
In situatia in care ofertantul in cauza indeplineste conditiile solicitate prin prezenta, ANCOM va 
indeplini formalitatile prevazute la art. 45-46 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica aprobate prin H.G. nr. 395/2016 si va 
utiliza mijloacele oferite de catalogul electronic din SEAP doar cu privire la această oferta care are 
pretul cel mai scăzut in Lei, fara TVA. 
In situatia in care in urma verificarii documentelor prezentate se constata ca ofertantul nu 
indeplineste cerintele solicitate prin prezenta, ANCOM va solicita ofertantului care a introdus în 
catalogul electronic din SEAP urmatorul pret în Lei, fără TVA, transmiterea documentelor solicitate 
prin prezenta, aceasta actiune urmand a se repeta pana va fi selectata oferta care indeplineste 
toate cerintele solicitate prin prezenta. 
 

10. Informatii suplimentare: 

        Oferta se va depune numai în catalogul de produse/servicii/lucrari din Sistemul 
Electronic de Achizitii Publice (SEAP) sub denumirea de „Echipament IT de stocare pentru salvare 
date de capacitate 32 TB” (cod CPV: 30233000-1), pana la data de 11.04.2018 (inclusiv). 
 
        Ofertele care nu sunt depuse in catalogul electronic din SEAP, precum si cele depuse in 
SEAP sub alta denumire decat cea de „Echipament IT de stocare pentru salvare date de capacitate 
32 TB” (cod CPV: 30233000-1), sau dupa data de 11.04.2018 (inclusiv), nu vor fi luate in 
considerare. 
 
Dupa depunerea ofertei in catalogul electronic din SEAP, ofertantul va anunṭa postarea acesteia 
prin fax la nr. +40 372845402 sau pe e-mail la adresa paula.stoian@ancom.org.ro sau 
izabela.nastase@ancom.org.ro. 
Nu vor fi luate in considerare ofertele care nu sunt anuntate prin fax sau e-mail 
conform celor de mai sus. 
 
Oferta trebuie sa fie valabila cel putin pana la data de 11.06.2018. 
 
Solicitarea de oferte poate fi vizualizata pe pagina de internet a ANCOM la adresa 
www.ancom.org.ro secţiunea Anunturi/Anunturi publice - Achizitii publice si in SEAP la adresa 
www.e-licitatie.ro, sectiunea Publicitate-Anunturi.  
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