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 un server de stocare pentru sistemul de supraveghere video al
ANCOM, de la sediul central (cod CPV: 48823000-3 – Servere de fisiere)
Punct de contact: Departamentul Achiziţii/ Serviciul Investiţii, Tel. +40 372845341/397;
În atenţia: Izabela Năstase sau Alexandru Vătămănescu, E-mail: izabela.nastase@ancom.org.ro
sau alexandru.vatamanescu@ancom.org.ro, Fax: +40 372845599/402.
Tip anunţ: Cumpărare directă
1. Tip contract: Furnizare
2. Denumirea: furnizarea unui server de stocare pentru sistemul de supraveghere video al ANCOM,
de la sediul central
3. CPV : 48823000-3 – Servere de fisiere
4. Descrierea contractului
4.1. Obiectul achiziției: este achiziția unui server de stocare pentru Sistemul de supraveghere
video al ANCOM, sistem bazat pe tehnologie VIVOTEK. Specificațiile hardware precum si sistemul
de operare al server-ului vor fi îndeplini cerințele aplicației „VIVOTEK VAST professional
video/central management software”, aplicație pe care beneficiarul o va instala pe serverul ce
face obiectul achiziției.
4.2. Cerințe / caracteristici minime obligatorii pentru produs:
Serverul va îndeplini cerințele minimale din tabelul de mai jos precum si specificațiile tehnice
de pe site-ul oficial al aplicației „VIVOTEK VAST professional video/central management
software” (http://www.vivotek.com/vast/#system secțiunea VAST Server 256 de canale).
Sistemul de operare va fi de tip server si va îndeplini cerințele tehnice de pe site-ul oficial al
aplicației http://www.vivotek.com/vast/#specifications. Paginile specificate in URL-urile de mai
sus sunt atașate in Anexa 1 in caz ca ofertanții au dificultăți in accesarea conținutului lor pe
internet. Drept urmare Anexa 1 are caracter obligatoriu iar serverul ofertat trebuie sa
îndeplinească și cerințele menționate în această anexă.
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Tabel cu cerințe minimale pentru server:
CPU
 Nr. Core-uri: 4
 Frecventa standard per Core: 2.60 GHz
 Frecventa turbo per Core: 3.20 GHz
 Nr. Thread-uri: 8
 Cache: 10MB
 TDP(Thermal Design Power) : maxim 85W
Memorie
 Sa aibă instalate RDIMM-uri DDR4 2400 MHz ECC cu capacitate
însumată de 64GB.
Modul
Raid
 va fi echipat cu controller RAID Hardware ce suporta cel puțin 12
Hardware
HDD configurabile in Raid Levels 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
 va fi echipat cu Raid cache FBWC(Flash-Backed Write Cache) de
1GB
Hard Disk-uri
 va deține un număr de minim 12 Drive Bays cu acces facil prin fata
serverului, dotate cu leduri de status pentru a identifica rapid un
hard disk defect si cu funcționalitate hot swap astfel încât sa se
poate înlocui un hard disk defect fără a fi nevoie de oprirea sau
desfacerea serverului.
 Va fi echipat cu 2 x SSD 120 GB configurate in RAID 1 pentru
sistemul de operare si 6 x HDD 6TB 7.2K RPM Categorie Enterprise
hot swap configurate inițial in hardware RAID 6 pentru spațiu de
stocare imagini
Rețea
 1 GB Port Management
 2 x 1 GB Port Ethernet
Management
 Out of band management, independent de sistemul de operare
instalat, printr-o interfața WEB bazata pe HTML 5.
 Consola virtuala cu ecranul serverului inclusa in interfața WEB.
 Din motive de securitate toate facilitățile interfeței web sa fie
accesibile HTML 5, fără a avea nevoie de plugin-ul de Flash sau de
JAVA, inclusiv pentru consola virtuala.
 Interfața WEB de management trebuie sa realizeze cel puțin
următoarele operațiuni:
- Upgrade firmware la BIOS si la modulul de RAID
- Configurare/Reconfigurare RAID
- Inventarul componentelor din server
- Sa afișeze valorile raportate de senzorii de temperatura.
- Diagnostic la componentele serverului.
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O pagina de sumar in care sa se poate vedea statusul
componentelor interne precum si parametrii de încărcare ai
serverului(Utilizare CPU, memorie, etc).
Va fi echipat cu 2 surse de alimentare hotplug si redundante
De tip server si care respecta specificațiile oficiale ale producătorului
aplicației pe http://www.vivotek.com/vast/#specifications.
Furnizorul va livra doar licența si kit-ul de instalare, instalarea
efectiva se va face de către Beneficiar pe cele 2 SSD in RAID1
Rackabil, înălțime maxim 2U si va fi livrat cu kitul de montare in rack

5. Valoarea estimată fără TVA: 88.800,00 RON
6. Condiţii contract:
În ofertă se va preciza termenul de livrare a tuturor produselor, care nu trebuie să
fie mai mare de 90 (nouăzeci) de zile calendaristice de la data semnării contractului de către
ambele părţi. Termenul de livrare se consideră respectat în măsura în care procesul-verbal de
recepție cantitativă și calitativă a produsului este semnat fără obiecțiuni până la expirarea acestui
termen.
Locul de livrare este sediul central al autorității contractante din strada Delea Nouă, Nr. 2,
Sector 3, Cod poștal 030925, București.
La livrare, produsele vor fi însoţite de următoarele: certificat de garanție și dovada licențierii
sistemului de operare inclus.
Perioada de garanție acordată produsului: minim 36 (treizecișișase) de luni,
care va curge de la data semnării fără obiecţiuni a procesului-verbal de recepţie cantitativă şi
calitativă a produsului; se solicită garanție ON-SITE integrală cu timp de răspuns „în următoarea
zi lucrătoare” (Next Business Day).
În perioada de garanţie: 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 4 zile lucrătoare de la notificare, fără costuri pentru
Achizitor.
Dacă termenul maxim de reparație este depășit, precum și în cazul în care nu este posibilă
remedierea defecțiunilor, produsul va fi înlocuit cu altul nou, identic cu cel livrat inițial sau cu
modelul următor/superior al aceluiași producător, cu titlu definitiv, fără costuri pentru Achizitor.
Produsele înlocuite vor beneficia de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii
acestora, respectiv de la data semnării fără obiecţiuni a unui nou proces-verbal de recepţie
cantitativă şi calitativă a produselor.
Toate cheltuielile ocazionate de remedierea defecțiunilor produselor furnizate incluzând fără
limitare preluarea, predarea și transportul de la și la locația achizitorului menționată anterior, în
condițiile menționate mai sus, cad în sarcina furnizorului.
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În cazul neîndeplinirii obligațiilor asumate, furnizorul se obligă să plătească achizitorului
penalităţi de întârziere de 0,15% din valoarea contractului, 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 de la solicitarea ANCOM.
Se va specifica modelul și producătorul serverului ce face obiectul ofertei. Oferta va include
Part Number-ele si fisele tehnice ale echipamentului ofertat precum si precizarea tuturor
subansamblelor ce vor fi instalate suplimentar fata de configurația standard a acestuia (HardDiskuri, procesor, modul raid, etc) in vederea îndeplinirii cerințelor tehnice din prezenta solicitare.
Toate cerințele solicitate trebuie sa fie probate de fișa tehnică a producătorului acestor
echipamente. Simpla asumare a ofertantului a unor cerințe tehnice nu probează îndeplinirea
cerințelor tehnice ale echipamentului. Se admite ca aceste documente sa fie prezentate în limba
română sau engleză.

Dreptul de proprietate asupra produsului livrat se transferă de la furnizor la achizitor
la data semnării fără obiecţiuni a procesului-verbal de recepţie cantitativă și calitativă a
produsului.

Produsele furnizate vor fi noi și nefolosite, sigilate de producător.
Prezentarea propunerii financiare: Preţul trebuie exprimat în Lei, cu şi fără TVA şi va
include toate costurile ofertantului directe şi indirecte legate de livrarea produsului care face
obiectul prezentei achiziții.
Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada derulării contractului.
Conditii de plată: Plata pretului se va efectua de către ANCOM către furnizor în contul
deschis de către acesta la Trezorerie.
Furnizorul va transmite factura la sediul ANCOM din Strada Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3,
Cod poştal 030925, Mun. Bucureşti.
Plata pretului se va efectua numai după semnarea fără obiecţiuni a procesului-verbal de
recepţie cantitativă şi calitativă a produsului. Plata se va efectua în baza facturii transmise de
furnizor, primită şi acceptată de ANCOM.
În situaţia in care factura este primită anterior sau la data recepţiei, plata se va efectua în
termen de maxim 30 de zile de la data semnării fără obiecțiuni a procesului-verbal de recepţie
cantitativă şi calitativă a produsului.
În situaţia în care factura este primită după semnarea fără obiecțiuni a procesului-verbal
de recepţie cantitativă şi calitativă a produsului, ANCOM are dreptul de a efectua plata in termen
de maxim 30 de zile de la data primirii facturii.
Nu se admite efectuarea de plăţi în avans sau plati partiale.
Plata se considera efectuata la data debitarii contului ANCOM.
7. Condiţii de participare
Documente care dovedesc capacitatea furnizorului. Se vor prezenta:
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- în copie, 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, în conformitate cu modelul din Anexa nr.2.
8. Criterii de adjudecare:
Va fi selectată oferta depusă în catalogul de produse/servicii/lucrari din Sistemul
Electronic de Achiziții Publice (SEAP) care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi
care are preţul 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 situatia în care ofertantul în cauză îndeplineṣte condiṭiile solicitate prin prezenta,
ANCOM 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
îndeplineṣte cerinṭele solicitate prin prezenta, ANCOM va solicita ofertantului care a introdus în
catalogul electronic din SEAP următorul preṭ în Lei, fără TVA, transmiterea documentelor solicitate
prin prezenta, această acṭiune urmând a se repeta până va fi selectată oferta care îndeplineṣte
toate cerinṭele solicitate prin prezenta.
9. Informatii suplimentare:
Oferta se va depune numai în catalogul de produse/servicii/lucrari din Sistemul
Electronic de Achiziții Publice (SEAP) sub denumirea de „ server stocare sistem supraveghere
video ANCOM (cod CPV: 48823000-3)”, până la data de 24.04.2017.
Ofertele care nu sunt depuse în catalogul electronic din SEAP, precum ṣi cele depuse în
SEAP sub alta denumire decât cea de „ server stocare sistem supraveghere video ANCOM (cod
CPV: 48823000-3)” sau după data de 24.04.2017 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
izabela.nastase@ancom.org.ro sau alexandru.vatamanescu@ancom.org.ro.
Nu vor fi luate în considerare ofertele care nu sunt anunțate prin fax sau e-mail conform
celor de mai sus.
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Oferta trebuie să fie valabilă cel puţin până la data de 30.06.2017.
Solicitarea de oferte poate fi vizualizata şi pagina de internet a ANCOM la adresa
www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice şi în SEAP la adresa www.e-licitatie.ro,
secţiunea Publicitate-Anunţuri.
Anexă la prezenta solicitare: Anexa nr.1 și Anexa nr. 2.
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Anexa nr.1
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Anexa nr. 2
OFERTANT,
__________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
din care rezultă că oferta prezentată respectă toate cerintele/conditiile
precizate în solicitarea de ofertă

Subsemnatul(a)
_________________________________,
reprezentant
legal/împuternicit al _________________________________________ (denumirea/numele şi
sediul/adresa ofertantului), în calitate de ofertant la achizitia unui server de stocare pentru
sistemul de supraveghere video al ANCOM, sediul central (cod CPV: 48823000-3), organizată de
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (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 informatiile 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)
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