În atenţia operatorilor economici interesaţi,
SOLICITARE DE OFERTE
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
(ANCOM), cu sediul în Mun. Bucureşti, Str. Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poştal: 030925,
intenţionează să achiziţioneze servicii de configurare a unui sistem de vizualizare, stocare și
centralizare a datelor (alarmelor) de la stațiile de monitorizare ale ANCOM – centru de comandă
inclusiv instalarea şi testarea acestuia și instruirea personalului pentru utilizarea aplicației software
de management “sistem de securitate GSR Guardall”
Punct de contact: Departamentul Achiziţii/Serviciul Achiziţii Operaţionale, Tel. +40
0732 005 271, în atenţia: Gabriela STROE, email: gabriela.stroe@ancom.org.ro.
Tip anunţ: Achiziție directă
1. Tip contract: Servicii
2. Denumirea achiziţiei: Contract/comandă având ca obiect achiziţia de servicii de
configurare a unui sistem de vizualizare, stocare și centralizare a datelor (alarmelor) de la stațiile
de monitorizare ale ANCOM – centru de comandă inclusiv instalarea şi testarea acestuia și
instruirea personalului pentru utilizarea aplicației software de management “sistem de securitate
GSR Guardall” (cod CPV: 72265000-0).
3.

Cod CPV: 72265000-0

4.

Descrierea contractului/comenzii:

Servicii de configurare a unui sistem de vizualizare, stocare și centralizare – centru de
comandă - a datelor (alarmelor) de la stațiile de monitorizare de la: FMS Ghencea, FMS Fundeni,
FMS Ploiești, FMS Pitești, FMS Brașov, FMS Tulcea, TMS Cernavodă, TMS Râmnicu Vâlcea, TMS
Constanța, HF Fundeni, FMS Iași, FMS Galați, FMS Bacău, FMS Suceava, TMS Piatra Neamț, TMS
Botoșani, TMS Focșani, FMS Cluj, FMS Sibiu, FMS Oradea, FMS Târgu-Mureş, FMS Zalău, FMS Satu
Mare, FMS Miercurea Ciuc, TMS Alba Iulia, TMS Bistriţa, TMS Baia Mare, TMS Sfântu Gheorghe,
FMS Deva, FMS Timișoara, FMS Arad, FMS Craiova, TMS Târgu Jiu, TMS Drobeta Turnu Severin,
TMS Petroșani, DR București, DR Cluj, DR Iași, DR Timiș inclusiv instalarea şi testarea acestuia și
instruirea personalului pentru utilizarea softwarelui de management “sistem de securitate GSR
Guardall” (cod CPV: 72265000-0).
Cerințe minime obligatorii:
- servicii pentru configurarea aplicației software în vederea administrării şi exploatării
tuturor subsistemelor instalate on site, centralizat, dintr-un singur calculator, prin intermediul
aplicației software de management specializat, cu cerința intercondiţionării software între
subsisteme (declanşarea unei alarme să genereze şi transmiterea unui semnal video, pierderea
semnalului video de la una dintre camere să fie condiţie de alarmă, mascarea câmpului vizual al
camerei să genereze un semnal de alarmă);
- configurarea în vederea vizualizării camerelor video pe echipamentul de înregistrare din
locațiile supravegheate, prin LAN, la sediul unde va fi instalat sistemul;
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- configurarea în vederea descărcării datelor stocate la staţii de către centrul de
supraveghere (sistem);
- configurarea și recepționarea alarmelor în caz de efracţie, la detecţia de mişcare sau
incendiu, la tentativa de escaladare a gardului împrejmuitor.
- configurarea în vederea gestionării tuturor sistemelor (CCTV, detecţie şi alarmare la
efracţie şi început de incendiu) arondate centrului de comandă;
- toate site-urile monitorizate vor trebui să fie configurate într-o listă cu posibilitatea ataşării
unei hărţi a locaţiei;
- programarea drepturilor de acces și vizualizare a diferitelor camere video arondate pentru
un număr ce va fi stabilit ulterior de operatori;
- configurarea în vederea autentificării fiecărui operator cu user/parola;
- configurarea pentru stocarea tuturor operaţiunilor efectuate de operatori;
- configurarea în vederea salvării fiecărei configuraţii, cu avertizarea eventualelor diferenţe
la conectare;
- configurarea planurilor de arhitectură şi compartimentare pentru fiecare site în parte, cu
amplasarea simbolurilor pentru echipamentele instalate.
- Instruirea va avea în vedere utilizarea corespunzătoare a aplicației software de
management “sistem de securitate GSR Guardall”. Ofertantul va asigura instruirea unei
grupe de minim 15 persoane din cadrul ANCOM. Instruirea se va face de un trainer autorizat de
către producătorul aplicației software şi va avea durata de minim 2 zile/8 ore pe zi la sediul central
al ANCOM.
- Instruirea va trebui să cuprindă cel puțin următoarele puncte:
1. Prezentare structură GSR Guardall
Se va prezenta structura aplicației de management GSR Guardall, incluzând modulele
componente (Management, Configuration, Access Control, Video etc.), tipuri de centrale
compatibile (PX, QX, RX), tipuri de comunicații folosite (PSTN, GSM, IP, RS232), baza de
date.
2. Prezentare modul „Operators” GSR Guardall
Se va prezenta modulul „Operators”, incluzând tipul de operatori disponibili, limitarea
numărului de operatori, configurarea și administrarea de drepturi, auditare.
3. Prezentare modul „Customers” GSR
Se va prezenta modulul „Customers”, incluzând conceptul, setare GSR ID, panel type, IP,
fișier de configurare.
4. Prezentare configurare GSR Guardall
Se va prezenta modul de configurare a aplicației GSR Guradall raportat la sistemele de
securitate instalate în siteurile ANCOM: dimensiune sistem, prezentare circuite și rolul lor,
meniu GSR, configurare parametrii rețea, etc.
5. Prezentare editare „Site Plans” GSR Guardall
Se va prezenta modulul „Site Plans”, incluzând un plan pe mai multe nivele pentru fiecare
customer în parte cu toate circuitele și echipamentele evidențiate în plan.
6. Prezentare modul „Access” GSR Guardall.
Se va prezenta modulul „Access”, incluzând configurare useri, uși, poziționare pe hartă.
7. Prezentare modul „Logs” GSR Guardall
Se va prezenta modulul „Logs”, incluzând filtrare pe fiecare customer, arhivare loguri, bază
de date.
8. Prezentare modul „Video” GSR
Se va prezenta modulul „Video”, incluzând configurare și editare camere video, acces la
imagini video, server video și recording.
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5.

Valoarea estimată, fără TVA: 32.500,00 lei

6.

Condiţii contract/comandă:
În ofertă se va preciza termenul de prestare a serviciilor de maxim 60 (șaizeci) de zile
calendaristice de la data semnării contractului de către ambele părţi.
Termenul de prestare se consideră respectat în măsura în care procesul verbal de recepţie a
serviciilor este semnat fără obiecţiuni până la expirarea acestui termen.
Materialele suport pentru instruire vor fi livrate pe suport electronic.
OBSERVAŢIE: Prin semnarea fără obiecţiuni a procesului-verbal de recepţie aferente
prestarii serviciilor se constată că configurarea sistemelor existente precum și instruirea
utilizatorilor, au fost efectuate în conformitate cu prevederile Contractului/comenzii.
Pentru depăşirea termenului asumat, prestatorul va datora penalităţi de întârziere de 0,15%
din valoarea contractului/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, prestatorul are obligaţia
de a le plăti în termen de maxim 10 (zece) zile de la solicitarea ANCOM.
Prestatorul garantează Achizitorului faptul că serviciile prestate şi/sau rezultatele acestora nu
încalcă şi nu vor încălca în vreun fel drepturile vreunei terţe părţi.
Prezentarea ofertei financiare: Preţul total trebuie exprimat în Lei, cu şi fără TVA, şi va
include toate costurile ofertantului, directe şi indirecte, legate de prestarea serviciilor care fac
obiectul prezentei achiziţii.
Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada prestării serviciilor care
fac obiectul prezentei achiziţii.
Prezentarea ofertei tehnice: Aceasta va detalia modul în care răspunde cerinţelor
prezentei solicitări.
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, în conformitate cu modelul din Anexa nr. 1.
Locul de prestare a serviciilor și de efectuare a instruirii utilizatorilor:
Sediul Jandarmeriei, str. Jandarmeriei, nr. 9 – 11, sector 1, București; Sediul ANCOM din Strada
Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poştal 030925, Bucureşti, și/sau locațiile stațiilor de monitorizare,
dacă este cazul.
Conditii de plată:
Prestatorul va transmite factura la sediul ANCOM din Strada Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3,
Cod poştal 030925, Mun. București.
Plata prețului se va efectua numai după semnarea procesului-verbal de recepţie a
serviciilor.
Plata se va efectua in baza facturii transmise de prestator, primită şi acceptată de ANCOM.
În situația in care factura este primită anterior sau la data recepției, plata se va efectua in
termen de maxim 30 de zile de la data semnării procesului-verbal de recepție a serviciilor.
În situația in care factura este primita după semnarea procesului-verbal de recepție a
serviciilor, ANCOM are dreptul de a efectua plata in termen de maxim 30 de zile de la data primirii
facturii.
Nu se admite efectuarea de plăți in avans sau plăți parțiale.
Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM.
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7. Criterii de adjudecare:
Va fi selectată oferta depusă în catalogul de produse/servicii/lucrări din Sistemul Electronic
de Achiziții Publice (SEAP) care are preţul total cel mai scăzut în Lei, fără TVA.
Ofertantului care a introdus în catalogul din SEAP oferta cu prețul total cel mai scăzut în
Lei, fără TVA, i se va solicita transmiterea documentelor menționate în prezenta solicitare de
oferte.
În situația în care ofertantul în cauză îndeplinește condițiile din Solicitarea de oferte,
autoritatea contractantă va îndeplini formalitățile prevăzute de art. 45-46 din Normele
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică
aprobate prin HG nr. 395/2016 și va utiliza mijloacele oferite de catalogul electronic din SEAP doar
cu privire la această ofertă care are prețul total cel mai scăzut în Lei, fără TVA.
În situația în care în urma verificării documentelor prezentate se constată că ofertantul nu
îndeplinește cerințele solicitate în prezenta, ANCOM va solicita Ofertantului care a introdus în
Catalogul SEAP următorul preț total în Lei, fără TVA, transmiterea documentelor menționate,
această acțiune urmând a se repeta până va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele
solicitate prin prezenta.
8. Informaţii suplimentare:
Oferta se va depune numai în catalogul de produse/servicii/lucrări din Sistemul Electronic
de Achiziții Publice (SEAP) sub denumirea de „Servicii de configurare sistem video ANCOM”,
până la data de 09.03.2017 (inclusiv).
Ofertele care nu sunt introduse în catalogul din SEAP, precum și cele depuse în SEAP sub
altă denumire decât cea de „Servicii de configurare sistem video ANCOM” sau după data de
09.03.2017 (inclusiv) nu vor fi luate în considerare.
De asemenea, vă rugăm sa notificati depunerea ofertei în catalogul de
produse/servicii/lucrări din Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) la adresa de
email: gabriela.stroe@ancom.org.ro.
Solicitarea de oferte împreună cu Anexa 1 pot fi vizualizate pe pagina de internet a
ANCOM la adresa www.ancom.org.ro, secţiunea Anunţuri/achiziţii publice.
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Anexa nr. 1
OFERTANT,
__________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
din care rezultă că oferta prezentată respectă toate
cerinţele/condiţiile precizate în solicitarea de ofertă

Subsemnatul(a)_______________________________, reprezentant legal/împuternicit al
________________________________________, (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului
economic), în calitate de ofertant la achiziţia serviciilor de configurare a unui sistem de vizualizare,
stocare și centralizare a datelor (alarmelor) de la stațiile de monitorizare ale ANCOM – centru de
comandă inclusiv instalarea şi testarea acestuia și instruirea personalului pentru utilizarea aplicației
software de management “sistem de securitate GSR Guardall” (cod CPV: 72265000-0), organizată de
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, declar pe propria răspundere,
sub sancţiunea excluderii din procedură de atribuire şi a sancţiunilor aplicate falsului în declaraţii, că
oferta prezentată respectă toate cerinţele/condiţiile precizate în solicitarea de oferte.
Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor
orice documente doveditoare de care dispunem.

Data completării:______________.

OFERTANT,
_________________________
(semnătura autorizată şi ştampila)
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