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 dreptul de update semnături și suport pentru echipamentele
Fortigate 621B și FortiAnalyzer 200D (cod CPV: 48219100-7).

Punct de contact: Departamentul Achiziţii Operaționale/Serviciul Achiziţii, Tel. +40 0732
005 253, în atenţia: Magda DINU, email: magda.dinu@ancom.org.ro.
Tip anunţ: cumpărare directă.
1. Tip contract/comandă: furnizare.
Denumirea achiziţiei: achiziția dreptului de update semnături și suport pentru
echipamentele Fortigate 621B și FortiAnalyzer 200D pentru următoarele tipuri de pachete:
- 2 pachete UTM Bundle (8x5 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering and Antispam
Services) necesare pentru cele 2 (două) echipamente FortiGate 621B, update semnături și suport
pentru 1 an;
- 1 pachet 8x5 FortiCare Contract – necesar pentru echipamentul FortiAnalyzer 200D, suport
pentru 1 an.
2. CPV: 48219100-7- pachete software pentru poartă (gateway)
3. Descriere Contract/Comandă:
Obiectul Contractului/Comenzii ce urmează a fi încheiat îl constituie achiziția dreptului de
update semnături și suport pentru echipamentele Fortigate 621B și FortiAnalyzer 200D pentru
următoarele tipuri de pachete:
- 2 pachete UTM Bundle (8x5 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering and Antispam
Services) necesare pentru cele 2 (două) echipamente FortiGate 621B, update semnături și suport
pentru 1 an;

- 1 pachet 8x5 FortiCare Contract – necesar pentru echipamentul FortiAnalyzer 200D,
suport pentru 1 an.
3.1. Situația actuală:
Sistemul de portabilitate a numerelor are în componență echipamentele hardware de tip
firewall FortiGate 621B (2 bucăți) precum și echipamentul de logare FortiAnalyzer 200D achiziționate
în anul 2014, conform contractului de furnizare (SC-DA-14054/30.06.2014), pentru a deservi noua
arhitectură hardware de comunicaţii, comună sistemelor IT instalate în sala echipamentelor situată în
clădirea ANCOM din Str. Lucian Blaga. Aceste echipamente asigură securitatea aplicațiilor precum și
protecția împotriva malware-urilor și virușilor prin descărcarea în mod periodic a unor liste de
semnături de la producător.
Funcționarea la parametri optimi de eficiență reprezentați în special de actualizările listelor cu
semnături, cât și integritatea din punct de vedere hardware sunt necesare pentru a evita riscurile de
securitate, riscuri ce pot fi minimizate prin achiziția livrabilelor din prezenta Solicitare de oferte.
Prin urmare, pentru echipamentele Fortinet din dotarea ANCOM, se dorește achiziția dreptului de a
descărca semnături de la producător, precum și asigurarea înlocuirii echipamentului, în caz de defect.
3.2. Echipamente Fortinet:
- 2(două) echipamente FortiGate 621B configurate în modul Cluster, SN: FG621B3911600006 și
FG621B3912600015, pentru care update-ul de semnături și suportul expiră la data 2017-07-31

-1(un) echipament de logare model Forti Analyzer 200D, SN: FL200D3A12000161, pentru care
suportul expiră la data 2017-07-31

-

-

3.3. Cerințe/Specificații tehnice minime obligatorii:
Furnizorul trebuie să livreze achizitorului și să instaleze următoarele pachete:
Pentru cele 2 (două) echipamente FortiGate 621B configurate în modul Cluster se vor livra 2(două)
pachete FC-10-00622-900-02-12 - UTM Bundle (8x5 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering and
Antispam Services) cu valabilitate de 12 luni de la data semnării procesului-verbal de recepție a
tuturor produselor;
Pentru echipamentul Forti Analyzer 200D - 1(un) pachet FC-10-L0200-311-02-DD - 8x5 FortiCare
Contract cu valabilitate de 12 luni de la data semnării procesului-verbal de recepție a tuturor
produselor;

3.4. Alte cerințe minime obligatorii:
Licențele pentru cele 3 (trei) echipamente Fortinet trebuie să fie active și verificabile în pagina web de
administrare a fiecărui echipament, cu valabilitate de 12 luni, de la data semnării procesului-verbal de
recepție a tuturor produselor.
3.5 Locul de livrare:
- sediul D.R.București din Str. Lucian Blaga, nr.4 bloc M 110, tronson I, sediul Direcției Regionale
București.

4. Valoarea estimată, fără TVA: 90.000,00 lei
5. Condiţii Contract/Comandă:
Termen de livrare: maxim 10 (zece) de zile calendaristice, de la transmiterea
comenzii/ semnarea contractului, dar nu mai târziu de 31.07.2017, astfel încât activarea
pachetelor să se realizeze în data de 01.08.2017, având în vedere că actualele licențe
expira la 31.07.2017.
De asemenea, în cadrul acestui termen Furnizorul are obligația să instaleze toate
licențele, să efectueze update-ul la ultima versiune de firmware existentă pentru cele 3 (trei)
echipamente, precum și să verifice buna funcționare a acestora, astfel încât nicio funcționalitate
a echipamentelor sa nu aibă impact negativ după update. Termenul de livrare se consideră
respectat în măsura în care procesul-verbal de recepţie a tuturor produselor este semnat fără
obiecţiuni până la expirarea acestui termen. Pentru depăşirea termenului de livrare prevăzut mai
sus FURNIZORUL va datora penalităţi de întârziere de 0,15% din valoarea contractului/comenzii,
fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea corespunzătoare a oricărei obligații,
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.
Penalităţile care nu pot fi deduse din preţ vor fi achitate de către FURNIZOR în termen de
maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la solicitarea scrisă a ANCOM.
În cazul în care produsele nu corespund cantitativ sau calitativ cererii, FURNIZORUL se
obligă să înlocuiască produsele neconforme, cu respectarea termenului de livrare prevăzut mai
sus. Produsele se consideră livrate în termen, cu condiţia recepţionării acestora în termenul de
livrare menţionat mai sus.
Drepturi
Furnizorul garantează faptul că produsele software furnizate nu încalcă în niciun fel
drepturile vreunei terţe părţi. In acest fel furnizorul are obligaţia de a despăgubi ANCOM împotriva
oricăror:
a) reclamaţii, plângeri şi/sau acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de
proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de produsele software
furnizate şi
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente.
Prezentarea propunerii financiare: Preţul trebuie exprimat în Lei, cu şi fără TVA, şi va
include toate costurile ofertantului, directe şi indirecte, legate de furnizarea produselor care fac
obiectul prezentei achiziţii. Propunerea financiară se prezintă defalcat pentru:
- 2 pachete UTM Bundle (8x5 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering and Antispam
Services) necesare pentru cele 2 (două) echipamente FortiGate 621B, update
semnături și suport pentru 1 an.
- 1 pachet 8x5 FortiCare Contract – necesar pentru echipamentul FortiAnalyzer 200D,
suport pentru 1 an.

Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada derulării
contractului/comenzii.
Conditii de plată: Prestatorul va transmite factura la sediul ANCOM din Strada Delea
Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poştal 030925, Mun. București.
Plata pretului se va efectua numai după semnarea procesului-verbal de recepţie a tuturor
produselor, prin care se constată conformitatea produselor furnizate.
Plata se va efectua prin ordin de plată în contul deschis la trezoreria statului, în baza
facturii transmise de furnizor, primită și acceptată de ANCOM.
În situatia în care factura este primită anterior sau la data întocmirii procesului verbal de
recepție a tuturor produselor, plata se va efectua în termen de maxim 30 de zile de la data
semnării procesului-verbal de receptie a tuturor produselor furnizate.
În situația în care factura este primită după semnarea procesului-verbal de receptie a
tuturor produselor furnizate, ANCOM are dreptul de a efectua plata în termen de maxim 30 de
zile de la data primirii facturii.
Nu se admite efectuarea de plăți în avans sau plăți parțiale.
Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM.
6. 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.
7. Informaţii suplimentare
Oferta se va depune numai în catalogul de produse/servicii/lucrari din Sistemul
Electronic de Achiziții Publice (SEAP) sub denumirea de „dreptul de update semnături și suport
pentru echipamentele Fortigate 621B și FortiAnalyzer 200D (cod CPV: 48219100-7), până la data
de 06.07.2017 (inclusiv), ora 17,00.
Ofertele care nu sunt depuse în catalogul electronic din SEAP, precum ṣi cele depuse în
SEAP sub alta denumire decât cea de „dreptul de update semnături și suport pentru
echipamentele Fortigate 621B și FortiAnalyzer 200D (cod CPV: 48219100-7) sau după data de
06.07.2017 (inclusiv), ora 17,00, nu vor fi luate în considerare.

După depunerea ofertei în catalogul electronic din SEAP, ofertantul va anunṭa postarea
acesteia prin fax la nr. +40 0372.845.402 sau pe e-mail la adresa magda.dinu@ancom.org.ro sau
catalin.caloiu@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 puţin până la data de 30.08.2017.
Solicitarea de oferte poate fi vizualizată pe pagina de internet a ANCOM la adresa
www.ancom.org.ro secţiunea Anunţuri/Anunţuri publice - Achiziţii publice şi în SEAP la adresa

www.e-licitatie.ro, secţiunea Publicitate-Anunţuri.

