
MUNICIPIUL PETROŞANI
Nr. 6521/ 17.04.2019

ANUNȚ

Autoritatea contractanta: MUNICIPIUL PETROSANI
Adresa: 1 Decembrie 1918 nr 93, Petroșani, jud. Hunedoara, Romania, Cod poștal: 332019,
Persoană de contact: Andrei ZILAHI, Tel. +40 254541221
E-mail: andrei.zilahi@primariapetrosani.ro, Fax: +40 254545903, Adresa internet (URL):
www.primariapetrosani.ro

Intenționează să achiziționeze următoarele servicii:
Lotul 1 - Servicii de comunicații prin internet:
1.1. Servicii de comunicații prin internet - de baza pentru 3 locații, total 600 Mbps, conform Caietului
de sarcini;
1.2. Servicii de comunicații prin internet - punct la punct securizate (transport de date) – 2 locații,
total 100Mbps, conform Caietului de sarcini.

Lotul 2 - Servicii de comunicații prin internet de backup și televiziune:
2.1. Serviciu de comunicații prin internet de rezerva (backup) - 1 locație, 50 Mbps, conform Caietului
de sarcini.
2.2. Serviciu de televiziune – 3 locaţii, conform Caietului de sarcini.

Operatorii economici care depun oferta pentru Lotul 1 și Lotul 2 au obligația de a demonstra faptul că
au capacitatea de a asigura două conexiuni distincte de internet la nivel național, active în orice
moment (trasee de infrastructura diferite).
Autoritatea contractantă solicită ca serviciile pentru toate loturile să fie funcționale începând cu data de
03.05.2019
Caietul de sarcini este atașat prezentului anunț.

CPV: 72400000-4 - Servicii de internet

Condiții de participare: Oferta se prezintă explicit pe fiecare lot în parte. Finalizarea achiziției publice,
pentru fiecare lot în parte, se va face utilizând catalogul electronic disponibil în SICAP la adresa
www.e-licitatie.ro (http://sicap-prod.e-licitatie.ro ). Pentru aceasta ofertantul are obligația de a fi
înregistrat în SICAP.
Operatorii economici interesați vor depune oferta la autoritatea contractantă MUNICIPIUL
PETROȘANI utilizând adresa e-mail: andrei.zilahi@primariapetrosani.ro sau la sediul din strada 1
Decembrie 1918 nr.93, camera 5 Registratură. Ofertele se transmit asumate de ofertant (semnatura și
ștampilă). Ofertele transmise utilizând mijloace electronice se depun în format PDF.
Ofertele se depun până în data de 22 aprilie 2019, ora 10.
Operatorii economici pot depune ofertă pentru unul sau mai multe loturi.
În catalogul electronic SICAP oferta va fi depusă distinct pentru fiecare lot în parte. În situația în care
detalierea caracteristicilor tehnice și a prețului nu este prezentată explicit pentru fiecare lot în parte
oferta nu va fi luată în considerare deoarece autoritatea contractantă nu va putea face evaluarea
ofertelor.
După procedurile de analiză şi evaluare a ofertelor, achiziţia serviciilor se va finaliza în sistemul
SICAP, conform ofertelor trimise sau depuse.

Criterii de atribuire: Prețul cel mai scăzut, evaluând prețul total pentru fiecare lot în parte. Criteriul de
atribuire se aplică ofertelor care îndeplinesc toate cerințele prevăzute în Caietul de sarcini.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PETROŞANI
Compartimentul Tehnologia Informaţiei

Caiet de sarcini

Obiectul achiziției: Servicii de comunicații prin internet (conexiune internet și transport de date).
Cod CPV: 72400000-4

Lotul 1:

Nr.
crt.

Caracteristici
tehnice

Denumire locaţie Adresă locaţie Obs

1. Serviciu de conexiune la internet - de bază (în 3 locaţii)
1.1 300 Mbps Sediul Primăriei Petroşani Petroșani, str. 1 Decembrie

1918, nr. 93
1.2 150 Mbps Sediul Serviciului de Taxe și

impozite locale Petroşani
Petroșani, str. 1 Decembrie
1918, nr. 90

1.3 150 Mbps Sediul Serviciului de Taxe și
impozite locale Petroşani - punct
de încasare Cartier Aeroport și
sediul Bibliotecii Municipale
Petroșani

Petroșani, str. Aviatorilor,
nr. 22A

2. Serviciu de transport date (în 2 locaţii)
2.1 50 Mbps Sediul Serviciului Poliţie locală Petroșani, str.

Constructorului, nr. 2.
conexiune cu -
Sediul Serviciului
de Telecomunicații
Speciale-Sucursala
Deva; Deva, str. M.
Eminescu, nr. 130.

2.2 50 Mbps Sediul Serviciului de Taxe și
impozite locale Petroşani

Petroșani, str. 1 Decembrie
1918, nr. 90

conexiune cu -
Sediul Serviciului
de Telecomunicații
Speciale-Sucursala
Deva; Deva, str. M.
Eminescu, nr. 130.

Alte cerințe şi caracteristici tehnice minime:
- download/upload, simetric garantat;
- disponibilitatea serviciului de internet: 99,5%, 24 de ore din 24 de ore, 7 zile din 7 zile;
- timp maxim de intervenție, după apariția defecțiunii: 2 ore;



Lotul 2:

Nr.
crt.

Caracteristici
tehnice

Denumire locaţie Adresă locaţie Obs

1 Serviciu de conexiune la internet - de rezervă (backup) (1 locaţie)
1.1 50 Mbps Sediul Primăriei Petroşani Petroșani, str. 1 Decembrie

1918, nr. 93
2 Serviciu de televiziune
2.1 Sediul Primăriei Petroşani Petroșani, str. 1 Decembrie

1918, nr. 93
min 3
receptoare
TV

2.2 Sediul Serviciului Poliţia Locală Petroşani, str.
Constructorului, nr. 2

min 2
receptoare
TV

2.3 Sediul Bibliotecii Municipale Petroşani Petroşani, str. Aviatorilor,
12A

min 2
receptoare
TV

Alte cerințe şi caracteristici tehnice minime pentru serviciul de conexiune la internet - de rezervă
(backup):
- traseul infrastructurii serviciului furnizat va fi diferit de cel oferit la serviciul de conexiune la
internet - de bază;
- download/upload, simetric garantat;
- disponibilitatea serviciului de internet: 99,5%, 24 de ore din 24 de ore, 7 zile din 7 zile;
- timp maxim de intervenție, după apariția defecțiunii: 2 ore.

Alte cerințe şi caracteristici tehnice minime pentru serviciul de televiziune:
- se va prezenta grila completă de programe;
- întrucât serviciul de televiziune este achiziționat pentru o informare cât mai bunâ și completâ
asupra realităților sociale, administrative și economice, cu precădere locale, grila de programe
trebuie să includă și posturile TV locale: Mondo TV, Kapital TV.
- serviciul prestat trebuie asigurat pe toate receptoarele TV cu posibilitate de extindere a
numărului acestora;
- prestatorul va asigura întreținerea rețelei de televiziune, inclusiv prin verificarea periodică a
rețelei de distribuție și a echipamentelor aferente rețelei;
- disponibilitatea serviciului de televiziune: 99,5%, 24 de ore din 24 de ore, 7 zile din 7 zile;
- timp maxim de intervenție, după apariția defecțiunii: 2 ore;

Întocmit
Compartiment IT

Andrei ZILAHI


