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În atenția operatorilor economici interesați, 

 

 

SOLICITARE DE OFERTE 

 

 

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații 

(ANCOM), cu sediul în București, Str. Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poștal: 030925, 

intenționează să achiziționeze Licențe CISCO ISE (cod CPV: 48210000-3 – Pachete software 

pentru rețele) 

Punct de contact:  Departamentul Achiziții / Serviciul Investiții, Tel.  +40 372845 397 sau 341; 

În atenția: Alexandru Vătămănescu sau Izabela Năstase, E-mail: alexandru.vatamanescu 

@ancom.org.ro sau izabela.nastase@ancom.org.ro, Fax:  +40 372 845 599/402 

 

1. Tip anunț: Cumpărare directă  

 

2. Tip contract: Furnizare 

 

3. Denumirea: Licențe CISCO ISE 

 

4. CPV : 48210000-3 – Pachete software pentru rețele 

 

5. Descrierea situației actuale 

 

În cadrul Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații este in 

producție aplicația Cisco Identity Services Engine (ISE) v.1.4.0.253 ca sistem de administrare 

centralizată a politicilor de autentificare, autorizare și acces la resursele rețelei, precum și la 

echipamentele de rețea. Platforma Cisco ISE asigură accesul la rețeaua Wired și Wireless atât a 

dispozitivelor instituției, cât și pentru echipamentele de tip BYOD și Guest (telefoane de tip 

smartphone, tablete, laptop-uri). De asemenea, accesul VPN de tip remote-access al contractorilor 

care asigură suportul necesar, precum și al angajaților ANCOM -  este gestionat tot prin 

intermediul acestei aplicații. 

Platforma Cisco Identity Services Engine (ISE) v.1.4.0.253 instalată în ANCOM este formată dintr-

un cluster de 6 mașini virtuale distribuite geografic astfel:  

-două în Sediul Central al ANCOM din Strada Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, București; (ISE-VM-K9, 

Serial: I62L78KU5JI), (ISE-VM-K9, Serial: G5OG7J7KHGB). 
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-câte unul în fiecare sediu al Direcțiilor Regionale: 

-Direcția Regională București cu sediul în Strada Lucian Blaga Nr. 4, Bloc M 110, Tronson 

I, Sector 3, București; (ISE-VM-K9, Serial: 5SFPF5AHB6P). 

-Direcția Regională Timișoara cu sediul în Strada Horia Nr. 24, Timișoara, Jud. Timiș; (ISE-

VM-K9, Serial: LPPOIFK4CID).  

-Direcția Regională Cluj cu sediul în Strada Câmpeni Nr. 28, Cluj-Napoca, Jud. Cluj; (ISE-

VM-K9, Serial: ENHJBA8HPJE).  

-Direcția Regională Iași cu sediul în Stradela Moara de Vânt, Nr.37A, Iași, Jud. Iași; ( ISE-

VM-K9, Serial: 38PMQQDHJ6D). 

În data de 13 Iulie 2018, expiră termenul de valabilitate pentru licențele de tipul:      

Cisco ISE 3-Yr 1K Endpoint Plus License  (ISE-PLS-3YR-1k), Cisco ISE 3-Yr 1K 

Endpoint Apex License (ISE-APX-3YR-1K) și Cisco ECMU SWSS UPGRADES (CON-

ECMU-ISEVM) din cadrul acestei platforme.  

Pentru a nu fi afectată funcționarea optimă a activității cât și pentru menținerea unui nivel de 

securitate corespunzător al accesării rețelei de date a ANCOM, se impune achiziția de licențe ce 

vor asigura păstrarea funcționalităților precum și asigurarea securității (autentificarea și 

autorizarea în rețea) pentru următoarea perioadă de 3 ani. 

 

6. Descrierea contractului 

 

6.1. Obiectul achiziției: Îl constituie furnizarea Licențelor de tipul Cisco ISE 3-Yr 1K Endpoint 

Plus License  (ISE-PLS-3YR-1k), Cisco ISE 3-Yr 1K Endpoint Apex License (ISE-APX-3YR-1K), Cisco 

ECMU SWSS UPGRADES (CON-ECMU-ISEVM) cu valabilitate 3 ani pentru platforma CISCO ISE din 

dotarea ANCOM, în conformitate cu cerințele minime obligatorii prevăzute în prezenta solicitare 

de oferte. 

 

6.1.1 Cisco ISE 3-Yr 1K Endpoint Plus License  (ISE-PLS-3YR-1k) – 1 bucată 

Se va livra o licență de tipul Cisco ISE 3-Yr 1K Endpoint Plus License,  model SE-PLS-3YR-1K sau 

echivalent/compatibil, care va asigura accesul pentru un număr de 1000 (una mie) de dispozitive 

pentru o perioada de 3 (trei) ani. 

Licențele de tip Cisco ISE 3-Yr 1K Endpoint Plus License,  model SE-PLS-3YR-1K trebuie să fie 

active și verificabile în pagina web de administrare a platformei deținute de ANCOM, cu o 

valabilitate de 3 ani începând cu data 14 Iulie 2018.  

Aceste date se vor verifica la recepție și vor certifica livrarea licențelor solicitate pentru platforma 

ISE din ANCOM. 

Furnizorul va efectua actualizarea noilor licențe și va verifica buna funcționare a acestora, astfel 

încât nici o funcționalitate a echipamentului sa nu fie influențată negativ în urma instalării noilor 

licențe. 

În cazul ofertării de licențe echivalente/compatibile, ofertantul va trebui să probeze 

compatibilitatea 100% între licențele livrate și Platforma Cisco ISE v.1.4.0.253 instalată în ANCOM, 

prin documente oficiale de la ambii producători (producătorul licenței ofertate și producătorul ISE, 

Cisco) care să ateste compatibilitatea cu Platforma Cisco ISE instalată în ANCOM. 
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6.1.2 Cisco ISE 3-Yr 1K Endpoint Apex License (ISE-APX-3YR-1K) – 1 bucată 

Se va livra o licență de tipul Cisco ISE 3-Yr 1K Endpoint Apex License, model ISE-APX-3YR-1K sau 

echivalent/compatibil, care va asigura accesul pentru un număr de 1000 (una mie) de dispozitive 

pentru o perioada de 3 (trei) ani. 

 

Licențele de tip Cisco ISE 3-Yr 1K Endpoint Apex License, model ISE-APX-3YR-1K trebuie să fie 

active și verificabile în pagina web de administrare a platformei deținute de ANCOM, cu o 

valabilitate de 3 ani începând cu data 14 Iulie 2018.  

Aceste date se vor verifica la recepție si vor certifica livrarea licențelor solicitate pentru 

echipamentul ANCOM. 

Furnizorul va efectua actualizarea noilor licențe și va verifica buna funcționare a acestora, astfel 

încât nici o funcționalitate a echipamentului sa nu fie influențată negativ în urma instalării noilor 

licențe. 

În cazul ofertării de licențe echivalente/compatibile, ofertantul va trebui să probeze 

compatibilitatea între licențele livrate și Platforma Cisco ISE v.1.4.0.253 instalată în ANCOM, prin 

documente oficiale de la ambii producători (producătorul licenței și producătorul ISE, Cisco) care 

să ateste compatibilitatea 100% cu Platforma Cisco ISE instalată în ANCOM. 

 

6.1.3 Cisco ECMU SWSS UPGRADES (CON-ECMU-ISEVM) – 6 bucăți  

Se vor livra 6 (șase) licențe de tipul Cisco ECMU SWSS UPGRADES, model CON-ECMU-ISEVM, sau 

echivalent/compatibil, care va asigura dreptul de actualizare (patch-uri) plus upgrade, respectiv 

accesul la platforma TAC (Technical Assistance Center) al producătorului CISCO. 

Licențele de tip Cisco ECMU SWSS UPGRADES, model CON-ECMU-ISEVM trebuie să fie active și 

verificabile pe pagina web a producătorului (CISCO) din contul ANCOM, cu o valabilitate de 3 ani 

începând cu data 14 Iulie 2018. 

Aceste date se vor verifica la recepție si vor certifica livrarea licențelor solicitate pentru 

echipamentele ANCOM. 

În cazul ofertării de licențe echivalente/compatibile, ofertantul va trebui să probeze 

compatibilitatea între licențele livrate și Platforma Cisco ISE v.1.4.0.253 instalată în ANCOM, prin 

documente oficiale de la ambii producători (producătorul licenței și producătorul ISE, Cisco) care 

să ateste compatibilitatea 100% cu Platforma Cisco ISE instalată în ANCOM. 

 

7. Valoarea estimată fără TVA:  106.756,65 RON 
 

8. Condiții contract: 

În ofertă se va preciza termenul de livrare a tuturor produselor, care nu trebuie să fie mai 

mare de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data semnării contractului de către ambele 

părți, cu mențiunea că licențele trebuie să fie active și verificabile, cu o valabilitate de 3 ani 

începând cu data 14 Iulie 2018. 

 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.   
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Pentru depășirea termenului asumat, Furnizorul va datora penalități de întârziere de 

0,15% din valoarea totala a contractului/comenzii, fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere în 

îndeplinirea corespunzătoare a oricărei obligații, penalități ce vor fi pretinse și/sau deduse și 

reținute de către ANCOM din obligațiile de plată a prețului, fără nicio formalitate prealabilă de 

punere în întârziere.   

În cazul în care penalitățile de întârziere nu pot fi deduse din preț, Furnizorul are obligația 

de a le plăti în termen de maxim 10 (zece) zile calendaristice de la solicitarea ANCOM. 

 

  Locul de livrare a tuturor produselor este sediul central al autorității 

contractante din strada Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poștal 030925, București. 

 

Prezentarea propunerii financiare: Prețul trebuie exprimat în Lei, cu și fără TVA și va 

include toate costurile ofertantului directe și indirecte legate de livrarea produselor care fac 

obiectul prezentei achiziții. 

 

Prețul ofertat va fi ferm și nu poate fi modificat pe toată perioada derulării contractului. 

 

Condiții de plată: Plata prețului 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 poștal 030925, Mun. București. 

 

Plata prețului se va efectua numai după semnarea fără obiecțiuni a procesului-verbal de 

recepție cantitativă și calitativă a tuturor produselor. Plata se va efectua în baza facturii transmise 

de furnizor, primită și acceptată de ANCOM.  

În situația in care factura este primită anterior sau la data recepției, plata se va efectua în 

termen de maxim 30 de zile de la data semnării fără obiecțiuni a procesului-verbal de recepție 

cantitativă și calitativă a tuturor produselor. 

 

În situația în care factura este primită după semnarea fără obiecțiuni a procesului-verbal 

de recepție cantitativă și calitativă a tuturor produselor, 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 în avans sau plăti parțiale. 

Plata se considera efectuata la data debitării contului ANCOM. 

 

9. Condiții de participare 

Documente care dovedesc capacitatea furnizorului. Se vor prezenta: 

- în copie, certificat de înregistrare conținând codul unic de înregistrare în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul 

comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și a persoanelor juridice, înregistrarea fiscală 

a acestora, precum şi la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și 

completările ulterioare; 
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Oferta trebuie să conțină și declarația reprezentantului legal/împuternicit al 

ofertantului din care să rezulte că oferta prezentată respectă toate cerințele/condițiile precizate 

în prezenta solicitare de ofertă, în conformitate cu modelul din Anexa nr.1.  
 

10. 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 prețul cel mai scăzut 

în Lei, fără TVA, i se va solicita ulterior vizualizării ofertei depuse în SEAP, transmiterea 

documentelor solicitate prin prezenta. De asemenea, ofertantului care a introdus în catalogul 

electronic din SEAP oferta cu prețul cel mai scăzut în Lei, fără TVA, i se va solicita ulterior 

vizualizării ofertei depuse în SEAP o oferte financiară detaliată, unde se vor menționa prețurile 

unitare ale licențelor care compun prețul total. In plus, se va specifica producătorul și modelul 

licențelor ce fac obiectul ofertei. In ofertă se vor preciza in mod clar Part Number-ele produselor 

ofertate și se vor include fișele tehnice emise de producător pentru componentele ofertate. Toate 

cerințele solicitate trebuie să fie probate de fișa tehnică a producătorului acestor componente 

ofertate. Simpla asumare a ofertantului nu probează îndeplinirea cerințelor tehnice solicitate 

componentelor. Se admite ca aceste documente să fie prezentate în limba română sau engleză. 

 

În situația în care ofertantul în cauză îndeplinește condițiile solicitate prin prezenta, 

ANCOM va îndeplini formalitățile prevăzute la art. 45-46 din Normele metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică aprobate prin H.G. nr. 

395/2016 și va utiliza mijloacele oferite de catalogul electronic din SEAP doar cu privire la această 

ofertă care are prețul cel mai scăzut în Lei, fără TVA. 

În situația în care în urma verificării documentelor prezentate se constată că ofertantul nu 

îndeplinește cerințele solicitate prin prezenta, ANCOM va solicita ofertantului care a introdus în 

catalogul electronic din SEAP următorul preț în Lei, fără TVA, transmiterea documentelor solicitate 

prin prezenta, această acțiune urmând a se repeta până va fi selectată oferta care îndeplinește 

toate cerințele solicitate prin prezenta. 

 

11. Informații suplimentare: 

Oferta se va depune numai în catalogul de produse/servicii/lucrări din Sistemul 

Electronic de Achiziții Publice (SEAP) sub denumirea de „Licențe CISCO ISE (cod CPV: 

48210000-3)”, până la data de 28.03.2018. 

Ofertele care nu sunt depuse în catalogul electronic din SEAP, precum și cele depuse în 

SEAP sub alta denumire decât cea de „Licențe CISCO ISE (cod CPV: 48210000-3)” sau după data 

de 28.03.2018 nu vor fi luate în considerare.  
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După depunerea ofertei în catalogul electronic din SEAP, ofertantul va anunța postarea 

acesteia prin fax la nr. +40 372.845.402 sau 599 sau pe e-mail la adresa alexandru.vatamanescu 

@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 puțin până la data de 01.06.2018. 

Solicitarea de oferte poate fi vizualizata și pagina de internet a ANCOM la adresa 

www.ancom.org.ro, secțiunea Anunțuri/achiziții publice și în SEAP la adresa www.e-licitatie.ro, 

secțiunea Publicitate-Anunțuri. 
 

  Anexă la prezenta solicitare: Anexa nr.1. 

 

  

 

 

Cu stimă,                             
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Anexa nr. 1 

 

          OFERTANT, 

 __________________ 

    (denumirea/numele) 

 

 

 

DECLARAŢIE  

din care rezultă că oferta prezentată respectă toate cerințele/condițiile 

precizate în solicitarea de ofertă 

 

 

 

 

 Subsemnatul(a) _________________________________, reprezentant 

legal/împuternicit al _________________________________________ (denumirea/numele şi 

sediul/adresa ofertantului), în calitate de ofertant la achiziția de „Licențe CISCO ISE (cod CPV: 

48210000-3)”, 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) 

 

 

 

 

 


