
DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA 

Denumire o�ciala: AUTORITATEA NAVALA ROMANA CIF: 11055818 

Adresa: Strada Incinta Port, Nr. 1 Tara: Romania

Tel: +40 372419878 Fax: +40 241616229 E-mail: crniculae@rna.ro Punct(e) de contact:
Cristian Niculae In atentia: : Cristian Niculae

ANUNT 

Denumire contract:

Servicii de date �xe - VPN

Data limita depunere oferta:
22.11.2022 17:26

Tip anunt:

Cumparari
directe

Tip
contract:

Servicii

Cod si denumire CPV:

72318000-7 - Servicii de
transmisie de date
(Rev.2)

Valoare
estimata:

205.260,00 
RON

Caiet de sarcini:

anunt+proiect de

contract+formulare+caiet

de sarcini.pdf

Descriere contract:

În momentul de față, necesarul de comunicații ANR se bazează pe un sistem funcțional pentru tran
smisii date, utilizând echipamentele și sistemele proprii ANR, interfațate și interconectate cu echipa
mentele și sistemele de acces ale operatorilor publici, în cazul sistemului RORIS existând o rețea de
comunicații pe 1000km ce cuprinde și site-uri izolate. Aceste servicii sunt furnizate, în prezent, de c
ătre operatori de comunicații publice, utilizând medii diverse de transmisie: �bră optică și acces rad
io. Având în vedere caracterul critic al comunicațiilor aferente unor procese operative, această achiz
iție se efectuează pentru asigurarea căilor principale de comunicații.

Conditii referitoare la contract:

conform proiect de contract atasat documentatiei

Conditii de participare:

conform anunt de participare nr. 108861/16.11.2022 atasat documentatiei

Criterii de atribuire:

pretul cel mai scazut

Informatii suplimentare:

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform caiet de sarcini nr. 10809
1 / 15.11.2022 pe adresa de e-mail gdobre@rna.ro până la data de 22.11.2022. Întreaga documenta
ție de atribuire aferentă achiziției (inclusiv solicitările de clari�cări și răspunsurile aferente) va � pos
tată și pe pagina de internet a autorității contractante https://portal.rna.ro/, secțiunea INFORMARE
PUBLICĂ/ACHIZIȚII PUBLICE/ANUNȚURI, INVITAȚII.: https://portal.rna.ro/informare-public%C4%83/a
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chizi%C8%9Bii-publice/anunturi-invitatii. Transmiterea unei oferte care nu conține una sau mai mul
te componente atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă. Ofertele transmise după termenul limi
tă speci�cat se consideră întârziate și vor � respinse. Oferta declarata câștigătoare va � încărcată în
catalogul electronic din SICAP, la solicitarea autorității contractante. Denumirea catalogului va face
obligatoriu referire la numărul prezentului anunț publicitar. Ex:"....................conform anunț nr
............din data............". Relații suplimentare la numărul de telefon 0372 419 878 – persoana de cont
act: Dobre Georgiana, Serviciul Investiții-Achiziții Publice, Administrativ, Autoritatea Navală Română.

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR 
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