
DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA 

Denumire o�ciala: DIRECTIA DE UTILITATI PUBLICE, SALUBRIZARE SI PROTECTIA MEDIULUI CIF:
41640678 

Adresa: Strada Mureș, Nr. 18-24, Sector: 1 Tara: Romania

Tel: +40 722451408 Fax: E-mail: achizitiipublice@mediusectorul1.ro Punct(e) de contact:
Carmen Bogdan In atentia: : Carmen Bogdan

ANUNT 

Denumire contract:

Servicii IT pentru administrare rețea și întreținere echipamente informatice

Data limita depunere oferta:
18.04.2022 13:00

Tip anunt:

Cumparari
directe

Tip
contract:

Servicii

Cod si denumire CPV:

50312000-5 - Repararea si
intretinerea echipamentului
informatic (Rev.2)

Valoare
estimata:

30.720,00 
- 46.080,00 
RON

Caiet de sarcini:

01_CS_Form_Model

ctr_Administrare

retea.docx

Descriere contract:

Servicii IT pentru administrare rețea și întreținere echipamente informatice cu respectarea solicitări
lor din caietul de sarcini atașat prezentului anunț publicitar

Conditii referitoare la contract:

Valoarea minimă reprezintă valoarea contractului până la data de 31.12.2022. Valoarea maximă incl
ude posibilitatea de prelungire cu 4 luni în anul 2023, cu condiția identi�cării sursei de �nanțare.

Conditii de participare:

Se vor completa toate formularele atașate prezentului anunt. Propunerea tehnică va cuprinde o de
scriere a serviciilor prestate astfel încât să se poată stabili corespondența cu cerințele caietului de s
arcini; Propunerea tehnică care va � însoțită de Formular experiență specialiști și de CV-ul persoane
i/persoanelor propuse. Oferta nu va � luată în considerare dacă nu sunt prezentate toate formulare
le/documentele solicitate. Solicitările privind ”Informațiile suplimentare” publicate inițial răman vala
bile.

Criterii de atribuire:

Cel mai bun raport calitate-preț. Factorii de evaluare și algoritmii de calcul sunt prezentați în caietul
de sarcini.

Informatii suplimentare:

Răspunsuri la clari�cări: 1. Vă rugăm să detaliați dacă cele 2 servere menționate in caietul de sarcini
sunt �zice si/sau virtuale. – 2 servere �zice 2 masini virtuale (1 aplicatie �nanciar contabila , 1 apicat
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ie secretariat (baze de date SQL));2.Vă rugăm să detaliați ce roluri au aceste servere? - 2 masini virtu
ale (1 aplicatie �nanciar contabila , 1 apicatie secretariat (baze de date SQL));3.Pentru cele 42 comp
utere vă rugăm să menționați sistemul de operare? Windows 10 / Windows 11; 4.Pentru Router 1 b
uc – vă rugăm să menționați dacă echipamentul este cu management? - DA; 5.Pentru Firewall, vă ru
găm să menționați ce model? – Fortigate 30 E; 6.Pentru echipamente periferice de tipul multifuncțio
nale (8) – vă rugăm să menționați ce modele? – Bizhub C227 /HP MFP M632 / HP MFP 521 /HP MFP
M577 Canon MF745C; 7.Pentru Switch-uri, vă rugăm să menționați numărul acestora și dacă echipa
mentele sunt cu management? - 10 Cisco SG250 cu management; 8.Pentru UPS-uri, vă rugăm să m
enționați numărul acestora, ce modele sunt, ce capacitate au, unde sunt instalate? 2 APC 1000VA –
camera servere; 9. Serverele și Firewall-ul sunt în aceeași locație? - DA; 10. Se permite depunerea u
nei oferte alternative, simultan cu oferta conform caietului de sarcini? - Nu; În cadrul caietului de sa
rcini au fost omise: 11. Management SynologyNAS; 12. Management conturi/mail O�ce 365; 13. su
nt 3 AccesPointuri de tip UAP-AC-Pro.
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