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Conform listei anexate 

Invitaţie la concurs 
pentru achiziţionarea sistemului de stocare a datelor, 

prin procedura cererii ofertelor de preţuri 

Stimate Director, 
Prin prezenta, Vă informăm despre organizarea concursului prin cererea ofertelor de preţuri 

privind achiziţionarea sistemului de stocare a datelor. 
Luând în consideraţie experienţa şi competenţa Dvs. în domeniu, solicităm participarea Dvs. la 

concursul dat. 

Autoritatea contractantă: Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală. 
Sediul autorităţii: Str. Andrei Doga 24/1, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova. 
Obiectul achiziţiei: Sistem de stocare a datelor. 
Numărul de telefon al persoanei de contact: (022) 400-571. 

Cerinţele şi caracteristicile tehnice faţă de bunurile solicitate: 
Sistem de stocare a datelor 

Form factor 
Număr de controlere 
Memoria cache 
Interfeţe de conexiune 
Cantitatea discurilor 
suportate 
Discuri suportate 

Discuri incluse 

Support la RAID 
Caracteristicile LUN 

Snapshots 
Componente cu suport 
„Hot Plug" 
Surse de alimentare 
Management 

Cabluri incluse 
Operating Systems 
Supported 

Rack mount, uniate centrala -2U; unitate de extensie - 2U 
Min. 2 
Min. 4GB la fiecare controller 
Min. 8 porturi FC 8Gb (4 x 8Gb FC la fiecare controller) 
Sa fie propusa soluţia care va suporta min. 24 discuri SFF (2.5'*) + min. 12 
discuri LFF (3.5") 
6G DP 15K 600GB SAS LFF HP SPARE: 517354-001 
6G DP 15K 300GB SAS SFF HP SPARE: 627195-001 
6G DP 10K 300GB SAS SFF HP SPARE: 507284-001 
1 x 600GB SAS 15k LFF HDD (restul discurilor vor fi utilizate din sistemul 
existent, sunt specificate modelele mai sus) 
0, 1,3. 10.5,6,50 
Cantitatea suportată până la 512; Capacitatea piina la 64Tb 
LUN snapshots, LUN Clone. 
Posibilitate de a efectua min. 64 snapshot-uri 
Controlere, unităţi de extensie adiţionale (enclosures), discuri, ventilatoare, 
blocuri de alimentare 
surse de alimentare si ventilatoare - redundante 
Interfaţa: Ethernet (1000 Base-T/100 Base-TX); Protocoale suportate; 
SNMP, SMI-S, SSL, SSH, SMTP, FTP, HTTP, Telnet 
Administrare: WEB GUI, CLI 
5x FC LC-LC cables 2m multimode; 
VMware vSphere™ ESX and ESXi 
Hyper-V Server 2012 R2 
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Garantie 3 ani pentru toate componentele sistemului (on-site service), cu posibilitatea 
de extindere a aarantiei (postgaranţie) 

5 adaptoare 
Adaptor 

Garantie 

Single port Fibre Channel 8Gb HostBusAdapter PCl-Ex cu posibilitatea ae 
а fi instalat in servere existente (Half and Full size suport) 
Modelele Serverelor existente: 2xHP Proliant DL360G6, 2xHP Proliant 
DL360G7, IxHP Proliant DL180G6 
3 ani 

Integrarea sistemului de stocare a datelor (de indicat în ofertă) 

Termcnul-limită de prezentare a ofertelor: 30.09.2014, ora 15.00. 

Data/ora desfăşurării concursului: 30.09.2014, ora 15.00. 

Criteriile de evaluare a ofertelor: 
a) Oferta cea mai avantajoasă economic şi corespunderea cerinţelor suplimentare, conform 

următorului punctaj: 
M 
1. 
2. 
3. 
4. 

Criteriu de evaluare 
Costul ofertei 
Calitatea bunurilor/serviciilor 
Situaţia financiară a ofertantului 
Garanţia acordată pentru bunurile livrate. Termenul de garanţie 
si durata restabilirii funcţionalităţii bunurilor. 

Punctaj 
50 
35 
5 
10 

b) completarea ofertei în conformitate cu cerinţele şi caracteristicile tehnice; 
c) prezentarea tuturor documentelor de calificare solicitate; 
d) experienţă în domeniu de minim 3 ani; 
e) prezentarea cat mai amplă a informaţiei ce demonstrează profesionalismul, calificarea înaltă, 

calitatea serviciilor oferite. 

Menţiuni privind costul (de indicat în ofertă): 
a) Preţul şi respectiv costul produselor va cuprinde toate cheltuielile, impozitele şi taxele, inclusiv, 

transportarea în cadrul AGEPI. 
b) Valuta şi modul de achitare. 
c) Termenul de valabilitate a ofertelor. 

Menţiuni privind calitatea (de indicat în ofertă): 
a) Originea şi marca comercială a bunurilor livrate (top mondial). 
b) Certificat de conformitate pentru bunurile prezentate în ofertă (se va prezenta). 
c) Informaţia despre produsele solicitate şi/sau adresa paginii Web a companiei producătoare / 

furnizor. 
d) Documentul care confirmă dreptul Ofertantului de a presta servicii de integrare şi deservire a 

sistemului de stocare a datelor, autorizat de către producător. 
e) Informaţia ce demonstrează profesionalismul, calificarea înaltă, calitatea bunurilor/serviciilor 

oferite. 
0 Experienţa ofertantului în prestarea serviciilor. 

Menţiuni privind situaţia financiară (documentele se vor prezenta obligatoriu): 
a) Ultimul Raport financiar anual (2013) cu anexele aferente nr. 1-4, autorizat de organele de 

statistică (copia). 
b) Certificatul de înregistrare ca plătitor de TVA (copia). 
c) Licenţa pentru activitatea în domeniul solicitat (copia), după caz. 
d) Certificatul privind lipsa datoriilor la bugetul de stat valabil şi emis către autoritatea 

contractantă (original). 
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Menţiuni privind garanţiile (de indicat în ofertă): 
a) Minimum 3 ani pentru sistemul de stocare a datelor (on-site service), cu posibilitatea de 

extindere a garanţiei (postgarantie) şi pentru adaptoare. 
b) Ofertantul va garanta corespunderea bunurilor livrate la toţi parametrii tehnici de calitate şi 

performanţă indicaţi în ofertă şi ulterior în contract. 
c) Termenul în care se va asigura restabilirea funcţionalităţii bunurilor. 

Termenul şi condiţiile de livrare a echipamentului (de indicat în ofertă): în termen de 25 zile de la 
semnarea contractului. 
Valuta: preţurile pentru bunurile şi serviciile solicitate se indică în lei moldoveneşti (în cazul în care 
preţurile vor fi indicate în altă valută, preţul în lei pentru compararea ofertelor se va determina în baza 
cursului oficial al BNM valabil la data deschiderii ofertelor). 

Preţurile indicate de către ofertant vor fi fixe pe parcursul efectuării concursului şi executării 
contractului. Oferta prezentată cu preţ nefixat se consideră nulă şi se respinge. Oferta care conţine mai 
multe variante se consideră ofertă cu preţ nefixat si se respinge. 

Modul de achitare: achitarea se va efectua în lei moldoveneşti prin transfer bancar. 

Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile. 

Documentele de calificare ale operatorilor economici: 
a) Oferta completată în limba de stat în conformitate cu cerinţele indicate mai sus, fără corectări, 

cu număr şi dată de ieşire, cu semnătura persoanei responsabile şi ştampila operatorului 
economic (specificaţiile tehnice pot fi prezentate în limba engleză). 

b) Certificatul de înregistrare a întreprinderii, emis de către Camera înregistrării de Stat (copia). 
c) Ultimul Raport financiar anual (2013) cu anexele aferente nr. 1-4, autorizat de organele de 

statistică (copia). 
d) Certificatul de înregistrare ca plătitor de TVA (copia). 
e) Licenţa pentru activitatea în domeniul solicitat (copia), după caz. 
0 Certificatul privind lipsa datoriilor la bugetul de stat valabil şi emis către autoritatea 

contractantă (original). 
g) Certificat de conformitate pentru bunurile prezentate în ofertă, 
g) Documentul care confirmă dreptul Ofertantului de a presta servicii de integrare şi deservire a 

sistemului de stocare a datelor, autorizat de către producător. 

Modul de întocmire a ofertelor: 
a) fiecare pagină a ofertei, inclusiv a documentelor de calificare, trebuie să fie ştampilată şi 

semnată de ofertant; 
b) oferta şi documentele de calificare se prezintă într-un exemplar, în plic sigilat. Pe plic se indică 

denumirea operatorului economic cu menţiunea: 
"Participarea ia concursul prin cererea ofertei de preţuri pentru achiziţionarea sistemului de 
stocare a datelor'. 

înştiinţarea privind determinarea câştigătorului se expediază în termen de 3 zile de la data aprobării 
rezultatelor evaluării de către investitor. 
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