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Anunț publicitate 

privind achizitia serviciului de interconectare sedii și furnizare internet – Backup 
 
 

 
Tip anunț: Achiziție directă 

 
Denumirea achiziție: Serviciul de interconectare sedii și furnizare internet – Backup 
Cod CPV- 72400000 - 4 Servicii de internet 

 
Descrierea contractului:  

Primaria municipiului Constanta doreste achizitia serviciului de interconectare și 
furnizare internet – Backup între sediile Primăriei. 
 

Sediile primăriei care vor fi interconectate în reţea sunt la adresele: 
1. b-dul Tomis nr. 51; 

2. str. Mihai Eminescu nr. 20; 
3. str. Amzacea nr. 13; 
4. str. Bărăganului nr. 2-4; 

5. bd. Al. Lăpuşneanu nr. 116 C, City Mall; 
6. str. Cuza Vodă nr. 27; 

7. str. Ștefan Mihăileanu nr. 10; 
8. str. Ecaterina Varga nr. 25-27; 
9. str. Sulmona nr. 22. 

 
Cerinţe minime obligatorii:  

- viteza minimă – 100Mbps x nr. de sedii; internet min. 200Mbps - pentru sediu 
principal; 

- conexiunea să fie simetrică: upload și download; 

- viteza minim – 100Mbps/sediu distant 
- Primăria municipiului Constanța are desemnată o persoană de contact cu 

diverși furnizori de internet. Să se poată pune la dispoziție o persoană de 
contact în vederea soluționării mai rapide a unor eventuale probleme mai 

urgente ce pot să apară. Menționăm că pentru probleme minore putem folosi 
suportul tehnic obișnuit. 

- să se specifice în ofertă dacă pentru asigurarea acestui serviciu se utilizează 

propria rețea sau subcontractați cu un terț; 
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- dacă se folosește o variantă de MPLS pentru transport a datelor, să se poată 

asigura că sistemul nostru ce leagă sediile, VPN layer 3, va funcționa folosind 
metoda dumneavoastră de conectare; 

- Primăria municipiului Constanța folosește 3 ip-uri publice suplimentare. Să se 
asigure aceste ip-uri publice suplimentare. 

 

Cantitate: Un pachet ce cuprinde: 1 abonament/lună x 12 luni = 12 abonamente/an 

Valoarea estimată fără TVA: 9.072 lei fără TVA/an 
 
Durata contractului : 12 luni. 

 
Condiții contract: Cu respectarea prezentului anunt  

 
Condiții participare: Cu respectarea prezentului anunt  
 

Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele prezentului anunt publicitar, astfel 
încât specificațiile tehnice din oferta depusă să permită identificarea cu ușurință a 

corespondenței cu toate cerințele și specificațiile prevazute in prezentul anunt. 
 
Ofertantul  va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara 

de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din 
situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de 

a realiza activitățile care fac obiectul prezentei achizitii, prin 
prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform 
cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru 

persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu 
legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare 

ca persoană fizică/juridică (copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul). 
 
Criteriul de atribuire: „prețul cel mai scăzut” 

 
Termen limită primire oferte: 09.12.2020 

 
Informații suplimentare:  Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii 

ofertelor , pe adresa de e-mail figan.mihai@primaria-constanta.ro. Potențialii 
ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate,publicat pe site-ul primăriei 
municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, 

dacă va fi cazul. 
  

Ofertantul a carui ofertă va fi declarata castigătoare, la solicitarea autoritătii 
contractante, va transmite oferta in original  la adresa:   
Municipiul Constanta , Bd. Tomis nr. 51  Biroul Management Documente, camera 18 . 

In atentia: Serviciul  Achiziţii Publice 
Cu menţiunea: Serviciul de interconectare sedii și furnizare internet – Backup 
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