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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 2 (două) echipamente de securitate - interfețe bus serial universal (cod CPV: 
30237132-3), în conformitate cu configuraţia şi cerinţele minime obligatorii prevăzute la pct.5. 
Descrierea contractului şi în condițiile din cuprinsul solicitării. 

 
 
-   Punct de contact:  Departamentul Achiziţii/ Serviciul Investiţii, Tel.  +40 372845399/96; 
- În atenţia:  Mariana Ursu sau Gratiela Marin, E-mail: mariana.ursu@ancom.org.ro, 
gratiela.marin@ancom.org.ro, Fax:  +40 372845599/402. 
 

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

Achiziționarea a 2 (două) echipamente de securitate - interfețe bus serial universal (cod 
CPV: 30237132-3), în conformitate cu configuraţia şi cerinţele minime obligatorii 
prevăzute la pct.5. Descrierea comenzii şi în condițiile din cuprinsul solicitării. 
 

4. CPV : 30237132-3 - Interfeţe bus serial universal (USB) (Rev.2) 
 

5. Descrierea contractului 
 
CERINŢE MINIME OBLIGATORII: 

 

5.1. Se vor oferta 2 interfețe bus serial universal pentru partajarea cheilor de autentificare 

prestocate de producător pe dispozitive de acces USB (dongle) pentru consolidarea 

utilizarii dispozitivelor dongle USB de tip ˝HASP˝ și controlul utilizării autorizate a 

instanțelor de aplicații software de producție care necesită dispozitive de acest tip; 

5.2. Soluția va permite accesul configurabil, controlat și securizat de pe orice echipament client 

autorizat din rețea (stație de lucru de tip laptop sau desktop), la oricare port de serviciu 

activ echipat cu un dongle USB din serverele de acces USB; 

5.3. În contextul unei sesiuni de lucru soluția va permite accesul pentru un singur echipament 

client autentificat și autorizat la un singur port USB din server; niciun port din serverul 

USB nu va putea fi accesat simultan de două echipamente client; 

5.4. Fiecare va avea minim 20 de porturi USB 2.0 pentru instalarea dispozitivelor dongle USB, 

în casetă închisă cu protecție mecanică (cu încuietoare și cheie) împotriva accesului fizic 

neautorizat; 
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5.5. Vor fi dotate 2 porturi Ethernet cu conectori RJ-45 pentru asigurarea conectivității fizice 

în rețele multi-segment de 10/100/1000Mbps și suport pentru operarea în rețele 

segmentate prin metode standardizate de tip VLAN; 

5.6. Fiecare echipament va avea 2 surse de alimentare cu energie electrică preconfigurate să 

opereze în configurație redundantă; 

5.7. Vor fi dotate cu Display integrat de semnalizare de stare, inclusiv pentru alarmare vizuală 

în caz de erori sistem; 

5.8. Configurarea și administrarea vor fi centralizate atât în mod neasistat (cel puțin cu suport 

SNMP v3) cât și prin consolă Web interactivă, accesibilă în mod securizat prin browser; se 

va asigura cel puțin activare și dezactivare de porturi USB, monitorizare, configurare și 

actualizare firmware; 

5.9. Se va face salvarea automată a configurației echipamentului pe medii amovibile precum 

și restaurarea acesteia la cerere; 

5.10. Protecția accesului la funcționalități prin control configurat la nivel de rețea (inclusiv liste 

de adrese IP autorizate), autentificare prin utilizarea de certificate digitale (inclusiv 

802.1X) și managementul integrat al utilizării certificatelor digitale; 

5.11. Vor avea posibilitatea de securizare suplimentară a accesului administrativ (cel puțin prin 

parole) precum și protecția comunicației pentru acces client la porturile USB, administrativ 

și de serviciu cel puțin prin SSL 3.0, TLS 1.0 sau HTTPS; 

5.12. Vor fi compatibile cu sistemele de operare detinute de infrastructura ANCOM, respectiv 

cel puțin pentru Microsoft Windows (Windows 7, Windows 8.x, Windows Server 

2003/2008/2012 pe 32 sau 64-bit) și diverse distribuții Linux; 

5.13. Soluția va include două dispozitive server de acces USB identice, de tip hardware 

appliance, în format standard pentru montare în rack de 19 inch, precum și toate 

accesoriile necesare pentru instalare, conectare și exploatare. 

 
6. Valoarea estimată fără TVA:  21.360,00 RON 

 
7. Condiţii contract: 
 

- În ofertă se va preciza termenul de livrare a tuturor produselor care nu trebuie să fie 
mai mare de 45 (patruzecișicinci) zile calendaristice de la data primirii comenzii transmise 
de către ANCOM. Termenul de livrare se consideră respectat în măsura în care procesul-verbal 
de recepție cantitativă și calitativă a tuturor produselor este semnat fără obiecțiuni până la 
expirarea acestui termen. 

 

- Produsele furnizate vor fi noi și nefolosite, sigilate de producător. 
 

- Se va specifica marca, modelul şi producătorul produselor. La Propunerea tehnică se 
vor ataşa documente de la producător în copie (file de catalog, prospecte, print pagina web, etc.) 
care să ateste clar încadrarea în specificaţiile tehnice şi în condiţiile minime impuse produselor 
(se admite ca aceste documente să fie prezentate în limba română sau engleză). 

 

- Produsele vor fi însoțite de cel puţin următoarele documente: 
- aviz de însoţire marfă, 
- certificate de garanţie. 

 

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

 

- Perioada de garanţie acordată produselor: minim 36 (treizecișișase) de luni, 
care curge de la data semnării fără obiecţiuni a procesului-verbal de recepţie cantitativă şi 
calitativă a tuturor produselor, în condiţiile prevăzute în comandă. 
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- În perioada de garanție furnizorul are obligația de a remedia orice tip de eroare și/sau 
neperformanță și/sau defecțiune și/sau nefuncționalitate cu privire la produsele furnizate în 
termen de maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la sesizare, fără costuri pentru achizitor. 

În cazul în care perioada de rezolvare a defecţiunilor depăşeşte 30 (treizeci) zile 
lucrătoare de la notificare, precum şi în cazul în care nu este posibilă remedierea defecţiunilor 
produselor furnizate, furnizorul are obligaţia de a înlocui de îndată produsele defecte cu altele 
noi, cu performanţe similare sau superioare, cu titlu definitiv, fără a solicita costuri achizitorului.  
Produsele înlocuite vor beneficia de o nouă perioadă de garanţie  de 36 (treizecişişase) de luni 
care curge de la data înlocuirii acestora, respectiv de la data semnării fără obiecţiuni a unui nou 
proces-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă. 

- În cazul neîndeplinirii oricăreia dintre obligaţiile referitoare la perioada de garanţie, 
furnizorul datorează achizitorului penalităţi de întârziere de 0,15% din valoarea, fără TVA, a 
produsului pentru care nu au fost îndeplinite obligaţiile asumate pentru perioada de garanţie, 
pentru fiecare zi de întârziere. 

 

- Toate cheltuielile ocazionate de remedierea defecțiunilor produselor furnizate 
incluzând fără limitare preluarea, predarea și transportul de la și la locația achizitorului în condițiile 
menționate mai sus sunt în sarcina furnizorului. 

 

- Intervențiile şi reparațiile/serviciile în perioada de garanție se efectuează de 
regulă la locația achizitorului, respective, la sediul ANCOM din Str. Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, 
Cod poștal 030925, București, cu respectarea programului de lucru curent al ANCOM, adică de 
Luni până Joi în intervalul 8:30-17:00, Vineri 8:30-14:30, cu excepția zilelor declarate oficial 
nelucrătoare. Prin acordul părților, ocazional, se poate stabili o altă locație sau un alt interval orar. 
 

  - Dreptul de proprietate asupra produselor furnizate, respectiv dreptul de utilizare a 
licențelor aferente împreună cu riscul comenzii, se transferă de la furnizor la achizitor la data 
semnării fără obiecţiuni a procesul-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă a tuturor produselor. 

 

 - Mod de ambalare: furnizorul are obligaţia de a ambala fiecare produs astfel încât 
acesta să facă faţă fără limitare la manipularea din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la 
temperaturi extreme, la soare şi la precipitaţii, care ar putea să apară în timpul transportului şi 
depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la locul de livrare; ambalajele 
rămận în proprietatea achizitorului. 
 

         - 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 cantitativă şi calitativă a tuturor produselor.  

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 cantitativă şi calitativă a tuturor produselor. 

În situaţia în care factura este primită după semnarea fără obiecţiuni a procesului-
verbal de recepţie cantitativă şi calitativă a tuturor produselor, 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. 
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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 ofertă.  

 

9. Criterii de adjudecare:  
Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are 

preţul cel mai scăzut în Lei, fără TVA. 
 

10. Termen limită primire oferte: 02.12.2015 (inclusiv) 
 

11. Informatii suplimentare: 
Oferta se va transmite prin una dintre următoarele modalităţi: 
- fax, la numerele:+40 372 845 402- 599; 
- e-mail, la adresele: mariana.ursu@ancom.org.ro sau gratiela.marin@ancom.org.ro; 
- depunere direct sau prin poştă la Registratură – la sediul ANCOM din Mun. Bucureşti, 
Cod poştal 030925, Sector 3, Str. Delea Nouă, Nr. 2.  
 

       În cazul depunerii directe, operatorul economic trebuie să prezinte oferta în plic sigilat şi  
marcat cu denumirea şi sediul operatorului economic. De asemenea, pe plicul se va menţiona „În 
atenţia Departamentului Achiziţii/Serviciul Investiţii- ANCOM”. Dacă plicul nu este marcat conform 
prevederilor de mai sus, ANCOM nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru rătăcirea ofertei. 

Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de 02.12.2015 nu va fi luată în 
considerare. 

Oferta trebuie să fie valabilă cel puţin până la data de 01.03.2016. 
 

  Ofertanţii pot face observaţii, prin solicitare de clarificări, până la data de  
27.11.2015(inclusiv). 
Orice solicitări ulterioare acestei date, nu vor fi luate în considerare. 
 
 

Solicitare de oferte poate fi vizualizată şi în SEAP la adresa www.e-licitatie.ro, secţiunea 
Publicitate-Anunţuri.  
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