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  ANUNȚ DE PARTICIPARE 
 

privind achiziționarea de storage 

prin procedura de achiziție Cererea Ofertelor de Prețuri 
 

1. Denumirea autorității contractante: Comisia Electorală Centrală 

2. IDNO: 1006601004079 

3. Adresa: Str. Vasile Alexandri 119, mun. Chișinău 

4. Numărul de telefon/fax: 022-251-451, 022-578-994 

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: info@cec.md  

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de 

atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP  

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate: autoritate centrală de 

achiziție. 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să 

participe la procedura de achiziție privind livrarea următorului bun: 

 

Nr. 

d/o 

Cod 

CPV 

Denumire 

bunurilor/servi

ciilor solicitate 

Unitatea 

de 

măsură 

Cantit

atea 

Specificația tehnică deplină solicitată, Standarde de 

referinţă 

1 

 

 

302331

40-4 
 

Achiziționarea 

de storage 

Bucăți 1 Controler Sistemul trebuie sa prezinte 2 

controlere de inalta 

disponibilitate, redundante și hot-

swap ce permit accesul la date 

simultan in mod multiprotocol, la 

nivel de bloc (SAN) si la nivel de 

fisier (NAS) ( 

Hard disk-

uri instalate 

La livrare vor fi instalate cel 

puțin 12 disk-uri cu interfață 

SAS de capacitate 900GB la 

10000 rotații pe minut 

Protocoale 

Suportate 

Sistemul trebuie să conțină 

suport complet și licențiere 

pentru tot spațiul prevăzut, 

pentru următoarele protocoale: 

FC; Ethernet; FCoE; iSCSI; 

NFS; CIFS 

 

Porturi 

instalate 

Min.8 x 1GBASE-T (Speed min. 

1Gbps) 

Nivele RAID 

suportate 

RAID 6, RAID 10 

Memorie 

cache inclusă 

min. 64 GB (32 GB per 

controller) 

Minimum 

System 

Capacity 

Support 

min. 1,200TB 

Format Rackmountable  
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I/O 

acceleration 

solution  

1 TB per system I/O acceleration 

solution: Flash, SSD – Solutia 

trebuie sa fie compatibila cu  

Cluster Software, tot softul 

necesar trebuie sa fie inclus  

Support for 

SAS  

Min 900GB 

Support for 

SATA  

Min 4TB 

Support for 

SSD Drives  

Min 960GB 

Suportul 

Snapshot 

Copiilor 

Copii snapshot fără pierderi de 

performanță. 

Toatele licențele Snapshot 

trebuie incluse. 

LUN clones Sistemul trebuie sa suporte 

modalitatea de a clona rapid in 

mod online un volum distribuit. 

Utilizarea clonelor volumelor 

distribuite nu trebuie sa afecteze 

performanta de acces la volumul 

original si performanta totala a 

sistemului. Tehnologia de clonare 

a volumelor trebuie sa fie de tip 

space-efficient astfel ca volumul 

clonat, initial nu va consuma 

spatiu additional pe system doar 

diferentialul de la volumul 

original. 

Support 

pentru 

următoarele 

sisteme de 

operare 

Windows Server 2000-2016 

Editions, Hyper-V Virtualization, 

Linux, VMware ESX. 

Număr 

minim de 

LUN-uri 

suportate 

min. 500 ( dacă este necesară 

licențiere suplimentară, atunci 

licențele vor fi incluse la livrare)  

Facilități 

pentru 

disponibilitat

e înaltă 

Ethernet-based service processor, 

redundant hot-swappable 

controllers, cooling fans, power 

supplies, HDDs. 

Scalabilitate Soluția propusa va permite 

scalabilitate înaltă: adăugarea 

spațiului, componentelor de 

interconectare,modulelor de 

accelerare a performantei I/O se 

va executa in regim Online, fără 

întreruperea serviciilor. Migrarea 

la un sistem de o performanta 

mai înalta (controller upgrade) 

nu va impune migrarea datelor 

sau schimbul polițelor cu discuri 

(Data-in-Place controller 

upgrade). 
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Deduplicare Suport pentru tehnologiile de 

Deduplicare, sau alte tehnologii 

similare.  

Thin 

provisioning 

Sistemul va dispune de 

tehnologii Thin provisioning și 

va conține licențe de Thin 

Provisioning, ce vor acoperi 

întreaga cantitate de date. 

Storage 

Cluster 

Software 

Hardware-ul și software-ul 

oferite ca parte a soluției de 

cluster trebuie să fie furnizate de 

un singur furnizor testate pentru 

compatibilitate și performanță. 

Software 

Subscription 

Disponibilitatea de update a 

softului pentru min. 3 ani 

Management 

Software 

Aplicația de monitoring a 

sistemului de stocare a datelor va 

fi produsa de acelasi producator 

al sistemului oferit si va dispune 

de posibilitatile de raportare in 

regim real-time cit si din 

informatia acumulata pe o 

perioda de minim 12 luni. 

Rapoartele vor contine 

informatia detaliata privind 

performanta componentelor 

fizice (procesoare/coruri ,cache 

,disk-uri ,host porturi FC si 

Ethernet ) si a componentelor 

logice (protocoale de acces 

FC/iSCSI/FCoE/NFS/SMB, 

volumuri ,LUN-uri, 

read/write/total IOPS per 

volum/lun. 

Garanție min. 3 ani, cu 4 ore timp de 

răspuns 

 

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune 

oferta (se va selecta): Pentru un singur lot; 

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se vor prezenta oferte alternative 

11. Termenii și condițiile de livrare solicitați: Livrarea bunului, prezentarea facturii fiscale și 

semnarea actului de predare-primire vor fi pînă la data de 24 decembrie 2018, ora: 09:00.  

12. Termenul de valabilitate a contractului: pînă la 31 decembrie 2018. 

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în 

cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): - 

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de 

lege sau al unor acte administrative (după caz):  
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative) 

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza 

acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):  

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):  
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17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut. 

18. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

- până la: 20 noiembrie, ora: 10:00 

- pe: 20 noiembrie, ora: 10:00 

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP 

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile 

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP 

Ofertele întîrziate vor fi respinse.  

22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu 

excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”. 

23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de 

Stat 

24. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 

Uniunii Europene: nu se referă. 

25. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; 

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md 

26. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este 

cazul): nu se aplică. 

27. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un 

astfel de anunţ: nu este obligatoriu. 

28. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 12 noiembrie 2018. 

29. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta: 

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu 

depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de 

participare 
SIA RSAP 

sistemul de comenzi electronice NU 

facturarea electronică NU 

plățile electronice NU 

30. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al 

Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 

în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): NU 

31. Alte informații relevante: NU 

 

 

 

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș. 


