
Servicii de telefonie si de transmisie de date
 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A. 
Cod de identificare fiscala: RO 14056826; Adresa: Strada Piata C.I. Motas, Nr. 4; Localitatea: Medias; Cod NUTS: RO126 Sibiu; Cod postal: ;
Tara: Romania; Persoana de contact: -Telefon: +40 374401020; Fax: +40 269846901; E-mail: adrian.taran@romgaz.ro; Adresa internet:
(URL) www.romgaz.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: -

 
I.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

 
I.6) Activitate principala
Prospectare si extragere a gazului si petrolului

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Servicii de telefonie si de transmisie de date
Numar referinta: -

 
II.1.2) Cod CPV principal
72318000-7 Servicii de transmisie de date (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Servicii

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Servicii de telefonie si de transmisie de date

 
II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Nu

 
II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Valoare: 96700,64
Moneda: EUR

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 00000000 Coduri CPV (Rev.1)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: -
Locul principal de executare: -

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Default Lot

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
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II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: -

 
II.2.14) Informatii suplimentare
-

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara publicare prealabila

 
IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii
Un contract de achizitii publice

 
IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu

 
IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)
Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publice: Nu

 
IV.2) Informatii administrative

 
IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura
Numarul anuntului in JOUE: 

 
IV.2.8) Informatii privind incetarea sistemului dinamic de achizitii
Anuntul implica incetarea sistemului dinamic de achizitii publicat in anuntul de participare de mai sus: Nu

 
IV.2.9) Informatii privind incetarea unei invitatii la o procedura concurentiala de ofertare sub forma unui
anunt orientativ periodic
Entitatea contractanta nu va atribui niciun alt contract pe baza anuntului orientativ periodic mentionat mai sus: Nu

 

Sectiunea V: Atribuirea contractului
 

Se atribuie un contract/un lot: Da
 

V.2) Atribuirea contractului
 

Servicii de telefonie si de transmisie de date
V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
20872 / 27.07.2018

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 1
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numarul de oferte primite de la ofertanti din alte state membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite de la ofertanti din state care nu sunt membre ale UE: 0
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Numarul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
S.C. Orange Romania S.A. 
Cod de identificare fiscala: RO 9010105; Adresa: B-dul. Lascar Catargiu, nr. 51-53, sector 1, Bucuresti; Localitatea: Bucuresti; Cod
NUTS: RO321 Bucuresti; Cod postal: 00000; Tara: Romania; Telefon: +40 0212033000; Fax: +40 0212037857; E-mail: -Adresa internet:
(URL) -Contractul este un IMM Nu

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 96706
Valoarea totala a contractului/lotului: 96700,64
Curs schimb: 4,65
Valoare contract (RON): 449657,98
Moneda: EUR

 
V.2.5) Informatii privind subcontractarea
Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Nu

 
V.2.6) Pretul platit pentru achizitii de oportunitate
Valoare fara TVA: 0 Moneda: EUR

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.3) Informatii suplimentare
-

 
VI.4) Proceduri de contestare

 
VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax:
+40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL) http://www.cnsc.ro; 

 
VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
-

 
VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: -

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
-

 
VI.4.5) Numarul deciziei emise de CNSC aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul
cadru
-

 
VI.4.6) Numarul hotararii instantei aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru
-

 
VI.4.7) Procedura verificata ANAP
Nu

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
31.07.2018
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Anexa D2 - Utilitati
 

Justificarea atribuirii contractului fara publicare prealabila a unei
invitatii la o procedura concurentiala de ofertare in Jurnalul Oficial al

Uniunii Europene
Directiva 2014/25/UE

 
1. Justificarea alegerii procedurii negociate fara publicarea prealabila a unei invitatii la o procedura concurentiala
de ofertare în conformitate cu articolul 50 din Directiva 2014/25/UE
 

• Lucrarile, produsele sau serviciile pot fi furnizate numai de un anumit operator economic pentru urmatorul motiv: absenta concurentei
pentru motive tehnice

 
3. Explicatie
 

I.   Serviciile nu pot fi întrerupte deoarece ele asigură funcționarea sistemului informatic astfel:
a). Serviciile de transmisie date fixe pentru conectarea sucursalelor și a secțiilor și servicii Internet:
•   Conectarea calculatoarelor de proces care asigură funcționarea unor sisteme importante din stațiile de comprimare și uscare;
•   Conectarea calculatoarelor utilizatorilor la sistemul informatic de gestiune MAIS, conectare necesară pentru activitățile zilnice;
•   Conectarea sistemelor informatice la Internet, esențială pentru aplicarea de upgrade și suport;
•   Accesul utilizatorilor la serviciul de mesagerie electronică email, necesar în activitatea zilnică;
•   Funcționarea site-ului public Romgaz.ro;
•   Conectarea partenerilor de contract la sistemele informatice Romgaz conform contractelor;
•   Supervizarea sistemelor de producție și TI prin conectarea angajaților Romgaz din diverse locații, la orice oră, prin tehnologii VPN;
 
b). Serviciile de transmisie date mobile:
•   Asigură transmisia parametrilor de măsurare fiscală și tehnologică din cca. 1000 de puncte;
•   Alte instituții cum este Transgaz depind de transmiterea neîntreruptă a parametrilor de măsurare fiscală;
•   Serviciile de voce mobilă și fixă;
•   Nu pot fi întrerupte deoarece asigură comunicarea între angajați și între angajați și furnizori;
 
II. Prestarea serviciilor necesită o infrastructură complexă de echipamente pe care nici un operator nu o poate implementa pe termen
scurt.
Infrastructura de echipamente necesară pentru prestarea serviciilor este compusă din:
•   echipamente de radio-frecvență de capacități mari instalate în sediile principale și de capacități corespunzătoare în toate secțiile și
stațiile Romgaz,
•   echipamente high-end pentru switching și routing,
•   surse UPS de mare capacitate pentru asigurarea funcționării neîntrerupte a serviciilor,
•   echipamente pentru centrale telefonice și pentru linii telefonice fixe,
•   interfețe pentru conexiuni cu echipamentele Romgaz.
Din experiența contractelor anterioare instalarea unei astfel de infrastructuri necesită dpdv tehnic cel puțin 3 luni pentru un operator nou.
 
 
III. Cele patru servicii de comunicații, respectiv date fixe, date mobile, telefonie fixă, telefonie mobilă pot fi furnizate de un singur furnizor,
sunt interconectate și există dependințe strânse între ele , astfel:
•   Sistemul de date mobile se conectează cu sistemul de date fixe prin APN privat, datele mobile asigură transmisia securizată directă
între sistemele Romgaz și punct
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