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, prin Direcţia
Regională Cluj, din Cluj Napoca, str. Câmpeni, nr. 28, intenţionează să achiziţioneze lucrări de
amenajare pentru sala serverelor și cablare structurată a sediului DR Cluj.
Punct de contact: Departamentul Achiziţii/Oficiul Regional Achiziţii Cluj, Tel. 0372845742,
Fax: 0264-484077, în atenţia: Dana OLTEAN, email: dana.oltean@ancom.org.ro
Tip anunt: Cumparare directă
1. Tip contract: lucrări
2. Denumirea achiziţiei:
Contract având ca obiect achiziţia de lucrări de amenajare pentru sala serverelor și cablare
structurată a sediului DR Cluj
3. CPV: 45314320-0, 45311000-0, 45432100-5, 71242000-6.
4. Descrierea contractului
Lucrările de amenajare pentru sala serverelor și cablare structurată a sediului DR Cluj, vor fi
executate în conformitate cu specificațiile caietului de sarcini anexat.
5. Valoarea estimata fără TVA – 120.000,00 Lei
6. Condiţii contract:
În ofertă se va preciza termenul de execuție a lucrărilor, care nu trebuie să fie mai mare de 30
(treizeci) zile lucrătoare de la data semnării contractului de către părți/ predări
amplasamentului.
Rezultatul lucrărilor se recepţionează pe bază de proces-verbal la sediul ANCOM DR Cluj.
Pentru depăşirea termenului asumat, executantul va datora penalităţi de întârziere de 0,15%
din valoarea prezentului contract, 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, executantul are obligaţia de
a le plăti în termen de maxim 10 (zece) zile de la solicitarea ANCOM.
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Executantul garantează Achizitorului faptul că serviciile prestate şi/sau rezultatele acestora
nu încalcă şi nu vor încălca în vreun fel drepturile vreunei terţe părţi.
Prezentarea propunerii financiare: Preţul trebuie exprimat în Lei, cu şi fără TVA, şi va
include toate costurile ofertantului, directe şi indirecte, legate de executarea lucrărilor care fac
obiectul prezentei achiziţii. Se va prezenta un pret pentru total pentru lucrările solicitate prin
caietul de sarcini. Totodată se va prezenta prețul total fără TVA și va fi publicat în catalogul
electronic din SICAP (www.e-licitație.ro). Se va specifica daca ofertantul este plătitor sau
neplătitor de TVA. Oferta va cuprinde date de identificare/contact.
Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada executării lucrărilor care
fac obiectul prezentei achiziţii.
Conditii de plată: Prestatorul va emite factura pe adresa : ANCOM, str. Delea Noua, nr.
2, sector 3, Bucureşti, CUI: 14751237, cont: RO56TREZ.23.F.85.01.00.20.02.00.X,
A.T.C.P.M.B. şi se va transmite la adresa: ANCOM DR Cluj din Cluj-Napoca, str. Câmpeni, nr.28.
Plata pretului se va efectua numai după semnarea procesului-verbal de recepţie a lucrărilor.
Plata se va efectua in baza facturii transmise de prestator, primita şi acceptata de ANCOM.
In situatia in care factura este primită anterior sau la data receptiei, plata se va efectua in
termen de maxim 30 de zile de la data semnarii procesului-verbal de receptie.
In situatia in care factura este primita dupa semnarea procesului-verbal de receptie,
ANCOM are dreptul de a efectua plata in termen de maxim 30 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.
7. Condiţii de participare
Documente care dovedesc capacitatea prestatorului:
- Executantul va ţine cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii
conform Legii nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare. În acest sens, executantul va
prezenta, în original, o declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal din care să
rezulte că acesta îşi desfăşoară activitatea respectând toate regulile obligatorii prevăzute de
reglementările legale referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii în vigoare la nivel
naţional, corespunzătoare domeniului său de activitate.
- Oferta trebuie să conţină şi declaraţia reprezentantului legal/împuternicit al
ofertantului: ,,oferta prezentată respectă toate cerinţele și condiţiile precizate în solicitarea de
oferte și a caietului de sarcini pentru procedura de lucrări de amenajare pentru sala serverelor și
cablare structurată a sediului DR Cluj” conform anexei nr.1.
8. Criterii de adjudecare:
Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are
preţul total cel mai scăzut în Lei, fără TVA și va fi publicat în catalogul electronic din SICAP
(www.e-licitație.ro).
Informatii suplimentare:
Oferta se va transmite până la data de 09.07.2018 (inclusiv), prin publicare în
catalogul electronic din SICAP (www.e-licitație.ro). După publicarea ofertei în catalogul
electronic din SICAP, ofertantul va anunța postarea ofertei.
Solicitarea de oferte, caietul de sarcini, pot fi vizualizate şi pagina de internet a ANCOM la
adresa www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice.
Oferta trebuie să fie valabilă cel puţin până la data de 09.08.2018.
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OFERTANT,

ANEXA NR.1

__________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind respectarea condițiilor din solicitarea de oferte și caietul de sarcini

Subsemnatul(a)_______________________________,
reprezentant
lega/împuternicit
al
_______________________________________, (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului
economic), în calitate de ofertant pentru, achizitia de lucrări de amenajare pentru sala serverelor și
cablare structurată a sediului DR Cluj (cod CPV: 45314320-0, 45311000-0, 45432100-5, 712420006) organizată de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii DR Cluj,
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie şi a sancţiunilor
aplicate falsului în declaraţii că ,,oferta prezentată respectă toate cerinţele și condiţiile
precizate în solicitarea de ofertă și a caietului de sarcini pentru procedura de lucrări de
amenajare pentru sala serverelor și cablare structurată a sediului DR Cluj”.
Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Data completării: ___________

OFERTANT,
_________________________
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CAIET DE SARCINI

1. Descrierea proiectului:
Proiectul constă în lucrări de amenajare pentru sala serverelor și cablare
structurată a sediului DR Cluj în sensul efectuării următoarelor operații principale:
- instalarea la etajul 3 a unui punct de concentrare pentru demisol, parter, etajele 1, 2, 3,
4;
- instalarea a minim 164 porturi date (aproximativ 82 prize duble sau 164 prize simple
după caz) dispuse pe mai multe niveluri după cum este arătat în Anexe.
- amenajarea sălii serverelor, respectiv podirea, alimentarea cu energie electrică a
echipamentelor din rack, realizarea traseelor de cabluri electrice si de date. Cablurile
electrice vin de la un UPS de 30KVA care se afla la o distanță de aproximativ 6m.
În anexe sunt prezentate planurile fiecărui nivel al clădirii în care este înscris
numărul de porturi de acces care urmează a fi instalate în fiecare încăpere, la care se
adaugă cele 14 AP-uri wireless și poziționarea cabinetelor la etajul 3.
Recablarea clădirii se va face după ce prestatorul va analiza și evidenția situația
actuală, înlocuind cablarea și prizele de date existente la înțelegere cu beneficiarul,
detaliile privind aceste operații fiind prezentate în cele ce urmează.
Distribuirea prizelor în camere se va face uniform, în apropierea birourilor.
Programul de lucru se va stabili de comun acord cu beneficiarul, pentru a se evita
perturbarea activității instituției.
Execuția reparațiilor necesare în urma lucrărilor din prezentul caiet de sarcini,
respectiv a zidăriilor si a altor elemente de finisare și construcție va fi planificată de comun
acord cu beneficiarul. Totodată remedierea acestor deteriorări și aducerea la starea de
dinaintea începerii lucrărilor va fi făcută de către prestator.
Etichetarea prizelor (cod din care sa rezulte etajul și încăperea), a patch-urilor de
corespondență din rack şi a patch-panel-urilor va fi făcută de către prestator folosind
etichete autoadezive, numerotarea acestora făcându-se de comun acord cu beneficiarul.
De asemenea se vor folosi patch-uri de o dimensiune adecvată astfel încât sa poată fii
identificate ușor conexiunile.
La finalul implementării furnizorul va preda un tabel de corespondență: priză, patchpanel, port în switch, traseu și va testa cu un echipament specific funcționalitatea tuturor
porturilor de la prize.
Timpul de execuție a lucrării este de 30 de zile lucrătoare.

2. Cerințe tehnice obligatorii și precizări referitoare la materialele
folosite:
Toate materialele folosite de către prestatorul de servicii vor proveni de la producători
certificați ISO 9001 fiind însoțite de certificate de origine si de calitate.
Direcția Regională Cluj
Str. Câmpeni nr.28, jud. Cluj, 400217 Cluj-Napoca, România
Tel: 0372 845 850; Fax: 0264 484 077; e-mail: ancom@ancom.org.ro; Web: www.ancom.org.ro

Materialele (cablu, prize, canal cablu etc) vor respecta normele de securitate contra
incendiilor.
Prestatorul de servicii va trebui sa fie certificat și acreditat de către companii
competente in acest sens, care sa ateste capabilitatile prestatorului de servicii privind
execuția rețelelor de date si voce din categoria Cat6.
Prestatorul de servicii va trebui sa prezinte la finalizarea lucrărilor buletinul de
măsurători, care să ateste calitatea reţelei la nivelul categoriei 1000BASE-T (Gigabit
Ethernet) și 100BASE-T (Fast Ethernet) în funcţie de caz .
Garanţia lucrărilor executate şi a echipamentelor va trebui să fie de minim 10 ani.
Totodată prestatorul trebui să ofere beneficiarului şi certificatul de extindere a garanţiei la
25 de ani atât pentru componentele reţelei instalate cât şi pentru calitatea şi performaţele
conexiunilor realizate.

2.1. Prizele de acces:
Cablarea prizelor va fi structurată. Astfel prizele vor putea fi folosite pentru date.
Prizele vor fi:
- Cat6, care vor fi furnizate si montate de către prestator
Prizele noi vor fi duble sau simple, după caz, de preferință de tip îngropat, montate
în doze de aparat. Acolo unde acest lucru este imposibil, prizele vor fi duble, aparente,
fixate in perete cu dibluri, coborârea cablului din tavanul fals până la ele făcându-se prin
canal îngropat de cablu din PVC.
Prizele vor avea culoare albă, vor fi complete (faţetă, ramă, conector) vor fi
modulare, permiţând înlocuirea conectorilor, şi vor fi prevăzute cu soluţii de protecţie la
praf integrate în designul acestora. Totodată conectorii prizelor vor avea figurate in dreptul
contactelor ambele standarde de conectorizare, T568A si respectiv T568B, in vederea
inspectării vizuale ușoare a corectitudinii conectorizarilor.
Cablurile și prizele vechi înlocuite și care nu sunt folosite, vor fi demontate de către
prestator si predate beneficiarului.

2.2. Cabinetele:
Cabinetele vor fi pozitionate astfel:
Etaj
3

Tip
Nr.
Buc.
Obs.

Tip
Nr.
Buc.

19inch / 15U / 560 x 550
1
Va deservi cablarea de date si voce de la demisol, parter si etajul 1.
Prestatorul va trebui sa efectueze următoarele operații:
- Să furnizeze beneficiarului si sa monteze patch-panel-urile de
date, de voce si organizatoarele de cabluri necesare pentru
dotarea acestui cabinet;
- Să conecteze in patch-panel-uri circuitele de date și voce care vor
face legătura pentru etajele demisol, parter si etajul 1.
- Sa renumeroteze și să eticheteze prizele și porturile din patchpanel-uri folosind regula stabilită împreună cu beneficiarul
Menţionăm că acest cabinet va fi amplasat pe perete.
19inch / 15U / 560 x 550
1
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Obs.

Etaj
3

Tip
Nr.
Buc.
Obs.

Va deservi cablarea de date și voce de la etajul 2, etajul 3 si etajul 4.
Prestatorul va trebui sa efectueze următoarele operații:
- Să furnizeze beneficiarului și să monteze patch-panel-urile de
date, de voce și organizatoarele de cabluri necesare pentru
dotarea acestui cabinet;
- Să conecteze în patch-panel-uri circuitele de date și voce care vor
face legătura pentru etajele 2, 3 si 4.
- Sa renumeroteze și să eticheteze prizele și porturile din patchpanel-uri folosind regula stabilită de beneficiar
Menţionăm că acest cabinet va fi amplasat pe perete.
42HU/ 800x900, 19inch
2
Cabinetele găzduiesc echipamentele active de reţea care trebuie
conectate la unul din cele două cabinete specificate anterior.
Aceste cabinete există şi reprezintă în prezent punctul de concentrare al
clădirii, urmând să rămână pe poziţia actuală.
Prestatorul va trebui să efectueze următoarele operații:
- Să monteze patch-panel-urile și organizatoarele de cabluri pentru
conectarea echipamentelor active ale rețelei la cabinete;
- Sa conecteze în patch-panel-uri cablurile de conexiune de la
echipamente.
- prestatorul va renumerota porturile din patch-panel după regula
ce îi va fi comunicată de către beneficiar;
- Să conecteze în patch-panel-uri cele 4 de circuite de voce care
vor face legătura cu parterul si etajul 2.

Pozitia finală a cabinetelor precum și a echipamentelor în cabinete va fi decisă de comun
acord cu beneficiarul în momentul execuției lucrării.

2.3. Patch-panel-urile:
În cabinete se vor monta patch-panel-uri cu cate 24 porturi, de tip Cat6. Numărul acestora
va fi acoperitor pentru necesarul de prize de acces, din swith-uri.
În cazul necesității de a se modifica poziția patch-panel-urilor existente, obligația
revine prestatorului.
Poziționarea patch-panel-urilor și a organizatoarelor în cabinete se va face de
comun acord cu beneficiarul.
Patch-panel-urile destinate cablării structurate trebuie să fie modulare, cu un număr
de 24 de porturi și o înălțime de 1U și să prezinte wire manager ajustabil in adâncime
pentru cablarea orizontală, prevăzut cu sistem de clipsare individuală a cablurilor. Patchpanel-urile trebuie să prezinte un design unghiular în plan orizontal și un organizator
lateral de cabluri de 1U care să optimizeze spațiul necesar organizării patch-cord-urilor în
cabinet și să asigure un unghi optim de curbură a acestora. Adițional vor fi prevăzute
organizatoare laterale suplimentare, de 1U și organizatoare rack-abile orizontale de 19” și
respectiv verticale pentru ghidarea cablurilor. Conectorii din patch-paneluri vor respecta
categoria și ecranarea indicată în documentație și vor dispune de protecții de praf
integrate. Culoarea va fi neagră.
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2.4. Cablul pentru date:
Pentru prize se va folosi cablu de tip UTP Cat6 conform cu standardul ISO/IEC
11801, prezentând jacheta LSZH de culoare albă. Cablurile de categorie 6, 250MHZ, vor
prezenta un separator dielectric în plan longitudinal de tip “cruce” care să asigure o
distantă minimă necesară între perechile torsadate, reducând în acest mod interferentele
de natură electrostatică. Modul de împachetare al cablurilor de categorie 6 este rolă/ghem
de 305 metri în cutie de carton.
Din cadrul sălii tehnice se va ieși pe două coloane vertical amplasate la extremitățile
clădirii pe latura scurtă. Distribuția cablului pentru date, de pe cele două coloane verticale
a clădirii și până la prize se va face prin tavanul fals și prin pereții de gipscarton, folosind
tub de PVC dimensionat corespunzător. Tubul de PVC sau riflat se va fixa pe zidărie
folosind clipsuri sau cleme metalice. La ramificații se vor folosi doze de legătură. Acolo
unde nu este posibilă montarea ascunsă a cablurilor UTP acestea se vor monta prin pat de
cablu din PVC de culoare albă dimensionat după caz. Amplasarea patului de cablu se va
face de comun acord cu beneficiarul.

2.5. Cablul pentru voce:
Se va folosi cablu de tip telefonic. Fiecare port de telefonie din cabinete va fi cablat
cu patru fire (două perechi), pentru a putea fi folosit la telefoanele digitale.

2.6. Podea falsă:
Înălțimea maximă a podelei va fi de aproximativ 17cm. Se vor folosi materiale
ignifuge iar structura de rezistentă trebuie să fie din metal. Dacă spațiul rămas dedesupt
nu este suficient pentru cabluri sau lucrări de întreținere, înălțimea acesteia se va modifica
la înțelegere cu beneficiarul.

3. Anexe:
Anexa 1 conține planurile etajelor cu numărul de prize necesare pentru fiecare
încăpere și care vor fi instalate de către prestator. De asemenea pe schițe sunt poziționate
si AP-urile.
Anexa 2 conține o listă aproximativă cu materiale, a căror furnizare va fi asigurată
de prestatator.

Page 4 of 11

Anexa 1
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Anexa 2
MATERIALE NECESARE:
Nr.
Produs
Crt.
1 Cablu retea
2 Prize Retea
3 Patch Panel
4 Organizer Orizontal
5 Organizer Vertical
6 Canal Cablu
7 Dibluri
8 Holdsuruburi

Cantitate
aproximativa
3500 m
164 buc.
10 buc.
7 buc.
8 buc.
800 m
1000 buc.
1000 buc.

9 Jgheab cabluri

10 m

10 Dispozitive pentru ancorare cabluri 150 buc
11 Podea FALSĂ
10 m2
SERVICII PRESTATE (MANOPERA):
1 Instalare prize UTP
Pozare cablu UTP ( fara canal de
2 cablu PVC)
Pozare cablu UTP ( cu canal de
3 cablu PVC)
4 Instalare patch-panel 24porturi
5 Ancorare cabluri tavan cladire
6 Instalare podea falsa
7 Intocmire proiect

164 buc.
3500m
800m
10 buc.
150 buc
10 m2
1 buc.
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Caracteristici
Cat 6e, UTP
Cat 6e, UTP
24 porturi, Cat 6e
19'', 1U
1m
PVC
10x200mm
Pentru dibluri
Pentru cabluri in camera
tehnica
Pentru ancorarea
cablurilor de tavanul
cladirii
Pentru camera tehnica

