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CERC 2016 - 155 /03.11.2016  

Aprobat 

DIRECT OR 

Claudiu DRAGOMIR 

                                            

CAIET DE SARCINI 

pentru achiziția publică de Servicii de reţele locale ,  

COD CPV 72710000-0 

1. Obiectul:  

Obiectul Caietului de sarcini îl constituie realizarea Servicii de reţele locale cod CPV 72710000-0, la obiectivul Centrul 

regional de competențe și dezvoltare a furnizorilor în sectorul automotive,  str. Paul Morand 15, Parc industrial Freidorf, 
Timișoara, jud. Timiș. 
Cerințele din Caietului de sarcini reprezintă condițiile minimale obligatorii pe baza cărora operatorii economici specializați 
prezintă oferte ce vor conduce la atribuirea Contractului pentru realizarea: Servicii de reţele locale cod CPV 72710000-0  
  

2. Durata contractului 

Durata contractului pentru executarea lucrării va fi de maxim 30 (treizeci) zile calendaristice, din momentul intrării în vigoare 
a contractului. 
 

3. Cerinte specifice 
Servicii de reţele locale, se vor efectua de către o entitate specializată,  conform legii. Achiziționarea, instalarea și 
configurarea echipamentului de rețea pentru prizele de telefonie și internet aflate în clădire, precum și a echipamentului de 

rețea necesar recepției wireless va avea următoarele specificații minime: 
 
Sistemul Wireless trebuie să fie de tip centralizat, să conțină echipamente tip Access Point conectate la un Controller (circuit 
complex și logica aferentă operării în condiții optime a unui echipament periferic). SSID-urile (Service Set Identifier) asociate 
trebuie sa fie unice si sa permita roaming-ul echipamentelor pentru asocierea la diferite Access Point-uri. Controllerul va trebui 
sa configureze 2 SSID-uri diferite – unul de tip Guest care sa permita exclusiv acces la internet, si unul de tip Private, care sa 

permita accesul la reteaua locala LAN. 
Ambele SSID-uri vor fi protejate printr-o cheie WPA2. 
Ofertantul trebuie să realizeze o verificare a locației pentru stabilirea amplasării AP-urilor astfel încât să maximizeze aria de 
acoperire a acestora la o calitate suficient de bună a semnalului wireless în locație. De asemenea, trebuie să instaleze și să 
configureze AP-urile si Controller-ul pentru a asigura o încarcarea echilibrată a clienților între ele, ținând cont de numărul 
acestora, tipul de conexiune, trafic. 

Amplasarea AP-urilor se va face în baza unui proiect tehnic realizat de Ofertant și aprobat de reprezentanții CERC.  
Ofertanții vor trebui sa realizeze lucrarea de montare și configurare a echipamentelor care conțin sistemul wireless pe 
cheltuiala proprie, incluzând aici orice cabluri, mufe și alt materiale mărunte necesare realizării acestui serviciu. 
Autoritatea contractanta va furniza informații, la cerere, cu privire la amplasamentul dulapurilor de comunicații din interiorul 
cladirii, la care vor trebui racordate aceste echipamente. 
Se vor asigura serviciile de instalare în rack a switch-urilor și conectarea la patchpanel-uri (panoul de conexiuni pentru 

cabluri). Cele 2 switch-uri vor fi configurate pentru a asigura separarea traficului in minim 2 VLAN-uri (rețea locală virtuală), 
unul pentru utilizatori interni și altul pentru vizitatori. Vor fi incluse toate materialele necesare interconectarii celor 2 rack-uri 
pe fibra optica multi-mode existentă, incluzând: sudură, casete, conectică. Serviciile includ și configurarea unui echipament de 
tip firewall (paravan de protecție) existent, prin integrarea sa în infrastructură și protecția rețelei la atacuri informatice externe, 
precum și a unui server existent, prin instalarea unui hypervisor virtualizare și a unui mașini virtuale care va găzdui un sistem 
de stocare fișiere pentru uz intern. 
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Echipamentele de achiziționat: 
 
Acces Point (802.11a/g/n/ac, lățime de bandă până la 300Mbps, 3 antene duale 2.4 Ghz si 5 Ghz, 512 RAM, putere totală de 
transmisie  22dBm)  - 5 buc. 
 

Receptoare/adaptoare PoE (Power over Internet) care să permită transferul de date și de energie pe același cablu pînă la 
100m - 5 buc. 

Controller wireless cu licențe pentru 5 access-point-uri (cu administrare bazatăpe web, criptare, acces controlat la rețea, 

standardele IEEE) - 1 buc. 

Switch cu management, de tip core  (24 x 10/100/1000Mbit, 2 x 1Gb SFP - module optice, administrare bazată pe 

web) - 1 buc 

Switch cu management, de tip acces (24 x 10/100/1000Mbit, 2 x 1Gb SFP - module optice, administrare bazată pe 

web) - 1 buc. 

Transceiver SFP (emitator și receptor de semnal optic), gigabit, compatibile cu switch-urile anterioare și cu 

fibra optică multi-mode din locatie - 2 buc. 

Patchcord-uri (cabluri cu mufe la capăt) cat6, 1m, pentru uplink între patchpanel-urile existente în rack-uri 

și cele 2 switch-uri - 48 buc. 

Patchoard-uri cat5e, 3m, pentru conectarea echipamentelor din birouri la prizele de re țea - 20 buc. 

 

4. Recepția cantitativă si calitativă a lucrării. 

Recepția constă în predarea lucrării, la finalizarea acesteia, în stare de funcționare, pe bază de proces verbal. 
 
5. Responsabilitatea prestatorului 

Prestatorul este obligat, prin personalul propriu angajat pentru executarea prezentului contract,  să cunoasca și să respecte  
îndatoririle ce-i revin și prevederile legale, fiind direct raspunzător. 
  
 6. Cerinţe asupra ofertei 

Oferta financiară va fi prezentată sub forma  lei fără TVA, pentru realizarea lucrării ” Servicii de rețele locale”. 
 

 
 
          
          Întocmit, 
          Responsabil Administrativ- I.T. 
          Florea DORCEA 


