ANUNŢ DE PARTICIPARE
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privind achiziţionarea: Soluţie de Backup, replicare, recuperare şi monitorizare
a mediilor virtuale si fizice.
(se indică obiectul achiziţiei)

prin procedura de COP.
(tipul procedurii de achiziţie)

1. Denumirea autorităţii contractante: Biroul Naţional de Statistică
2. IDNO: 1006601000200
3. Adresa: Mun. Chişinău, str. Grenoble 106
4. Numărul de telefon/fax: 022 403 125, 022 403 127
5. Adresa de e-mail şi de Internet a autorităţii contractante: moldstat@statistica.gov.md,
www.statistica.gov.md
6. Adresa de e-mail sau de Internet de Ia care se va putea obţine accesul Ia documentaţia
de atribuire: Documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul,
menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia
implică o altă formă de achiziţie comună): Nu se aplică
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să
participe la procedura de achiziţie privind livrarea următoarei soluţii:
Valoarea
estimată,
Q
Cod CPV
lei
(ară TVA)
48 500000-3 LOTUL: Soluţie de Backup, replicare, recuperare şi monitorizare a mediilor
virtuale şi fizice.
Tipul de licenţiere - perpetuai;
354.200,00
48500000-3 Soluţie de
1
Backup,
Modelul de licenţiere flexibil, preferabil per instanţe
replicare,
(total 50 instanţe) ce pot fi aplicate diferitor medii
atât hardware cât şi virtuale Inclusiv VM, server sau
recuperare şi
staţie de lucru, Cloud VM sau App Plug-In
monitorizare
SAP/Oracle şi NAS;
a mediilor
virtuale şi
Soluţia propusă trebuie să includă 1 an de suport de
fizice.
la producător;
Denumirea
bunurilor
solicitate

Nr.
d/o

Specificarea tehnică deplină solicitată,
Standarde de referinţă

■

.

■

Soluţia oferită trebuie să protejeze datele prin
mecanisme de copiere (backup, replicare asincrona şi
continuă);
Soluţia trebuie să ofere interfeţe de administrare
pentru administratori atât grafic (GUI) cât şi linie de
comanda (CLI);
Soluţia ofertată trebuie sa fie prezenta în Gartner
Magic Quadrant pentru soluţii de protecţie (Data
Center Backup and Reocvery Solutions) şi să fie
prezenta în lista de referinţe Gartner
https://www.gartner.com/reviews/market/data-centerbackup-and-recovery-solutions cu minim 100
referinţe şi scor minim de 4,5;
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Soluţia trebuie să aibă mecanisme de eficientă
integrată, prin care se realizează stocarea datelor, prin
compresie şi deduplicare. Deduplicarea trebuie să
aibă opţiunea de a utiliza blocuri de 1MB sau mai
mici, sau lungime variabilă;
Tot din considerente de eficienta, soluţia oferită
trebuie să permită crearea backupurilor incrementale
şi sintetice (synthetic full). Este obligatoriu ca
backupurile sintetice să necesite timp minim de
realizare, prin mecanisme de offloading către
echipamentele de backup utilizate. Toate opţiunile de
restaurare trebuie să nu fie condiţionate de tipul
backupurilor (incremental, sintetic, etc);
Soluţia va avea mecanisme de criptare (standardul
AES 256 sau superior). Criptarea se va realiza la
sursă, şi va fi utilizată atât în tranzit şi cât timp datele
sunt stocate. Toate opţiunile de restaurare trebuie să
fie permise din backupuri cu sau fără criptare, iar
prezenţa criptării nu va limita operaţiile de restaurare;
Soluţia propusă trebuie să ofere inamovibilitatea
datelor (mecanisme de garantare a datelor la scriere şi
ştergere). Dacă soluţia va fi oferita cu hardware,
funcţiile de inamovibilitate trebuie să fie incluse;
Soluţia oferită trebuie să implementeze toate
componentele (data mover, proxies, noduri de
criptare, etc) ca virtual şi/sau fizice. Dacă sunt
necesare noduri fizice pentru a satisface prezentele
cerinţe, sau în cazul în care soluţia ofertată nu
satisface prezentele cerinţe şi este nevoie de un
echipament specializat de stocare, acestea trebuie
incluse în prezenta ofertă;
Soluţia oferită va include software şi platforma
hardware de stocare a backupurilor;
Pentru apliance-urile hardware şi soluţiile cu
hardware specific, toate funcţionalităţile cerute vor fi
incluse şi licenţiate pe respectivele echipamente;
Soluţiile software vor demonstra integrarea cu cel
puţin 3 echipamente de backup, dintre următoarele:
DataDomain (cu protocolul DDBoost), HPE
StoreOnce (cu protocolul Catalyst), Quantum DXi,
CleverSafe, Exagrid, Windows ReFS şi Linux XFS;
Soluţiile hardware sau soluţiile tip appliance vor fi
oferite în configuraţii No-Single-Point of Failure;
Soluţiile software vor trebui să ofere rezilienţa •>
catalogului pentru metadate, astfel încât datele din
backup sau replicile să poată fi utilizate în cazul
defectărilor hardware şi a pierderii cataloagelor
interne;
Soluţia propusa trebuie să poată virtualiza storageul
de backup, prin unificarea mai multor spaţii de
stocare de pe unul sau mai multe echipamente
hardware, oferind capacitate nelimitată de stocare.
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Storageul virtual trebuie să permită mutarea
backupurilor şi să elibereze capacităţi de stocare
pentru upgrade-uri ale echipamentelor sau alte
operaţii administrative, fără impact în operaţiile de
backup şi restaurare;
Soluţia ofertată trebuie să permită realizarea
backupurilor consistente pentru aplicaţii, inclusiv
pentru baze de date Oracle, Microsoft SQL,
PostgreSQL şi MySQL;
Soluţia oferită trebuie să permită recuperarea
granulară a fişierelor sau folderelor, prin extragerea
lor din backup;
Din motive de securitate, maşinile virtualizate cu rol
de baze de date nu permit instalarea de software sau
agenţi pentru operaţiile de backup sau recuperare.
Soluţia ofertată trebuie să permită backupul şi
recuperarea datelor fără a fi nevoie de a instala
software. Operaţiile de restaurare granulară pentru
fişiere şi aplicaţii (inclusiv Oracle şi SQL) trebuie să
se realizeze direct, fără instrumente adiţionale, agenţi
sau software ce se instalează pe aceste maşini;
Soluţia va oferi posibilitatea utilizatorilor să utilizeze
un portal cu autoservire, pentru datele pe care doresc
să le recupereze şi au permisiunea administratorilor.
In protalul de autoservire, administratorii trebuie să
poată delega restaurările de fişiere, aplicaţii, baze de
date (SQL, Oracle), e-mailuri şi maşini virtuale;
Soluţia oferita trebuie să permită recuperări ultra
rapide, prin pornirea imediata a acestora din backup,
fără a fi necesara copierea datelor. Copierea datelor
se va face după recuperarea maşinilor virtuale şi se va
face în background;
Recuperarea ultra rapidă trebuie să fie disponibilă din
orice backup, din orice maşină (VMware, Hyper-V,
maşini fizice) şi să permită recuperarea inclusiv pe o
altă platformă (prin mecanisme de conversie a
formatului), inclusiv operaţii P2V (Physical-tovirtual), V2V (Hyper-V to VMware, VMware to
Hyper-V) si C2V (AWS to VMware, AWS to HyperV, Azure to VMware);
Soluţia oferită trebuie să includă mecanisme de
recuperare ultra rapida pentru baze de date Oracle şi
Microsoft SQL, prin pornirea acestor baze din
backup. Timpul de pornire al acestor baze (RTO)
trebuie să fie sub 10 minute, indiferent de
dimensiunea bazei;
Soluţia oferită trebuie să ofere posibilitatea integrării
cu echipamente de stocare şi să poată utiliza
snapshoturile acestor echipamente, atât în procesul de
backup cît şi dacă este necesar pentru recuperarea
datelor din snapshot. Soluţia ofertată trebuie să
includă minim 5 vendori cu care să aibă integrare,
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dintre următorii: HPE, IBM, Dell-EMC, NetApp,
PureStorage, Hitachi, Lenovo, Fujitsu, Huawei;
Soluţia va avea posibilitatea setării parametrilor
pentru resursele utilizabile în procesul de backup,
pentru a minimiza impactul pe mediile de producţie.
Astfel, soluţia va prezenta capabilitatea setărilor
pentru a limita banda utilizabilă în reţea, iar pentru
echipamentele de stocare va putea stabili praguri la
care procesele de backup vor fi oprite în cazul
utilizării intensive;
Soluţia oferită trebuie să aibă capabilităţile de a stoca
backupurile pe medii inamovibile (protejate la scriere
şi ştergere) cât şi offline. Componentele necesare
trebuie să fie incluse în ofertă dacă acestea sunt
necesare (de exemplu în cazul unor echipamente
specifice cu care soluţia poate oferi aceste
capabilităţi);
Din raţiuni de securitate, operaţiile de restaurare
trebuie să permită restaurarea cu opţiunea de scanare
de securitate. Operaţiile de scanare trebuie să fie
incluse implicit sau sa fie implementate prin operaţii
de scripting, iar acestea trebuie să fie incluse în
ofertă;
Soluţia oferită trebuie să includă mecanisme de
testare automată a recuperării datelor, implementate
pe baza recuperărilor ultra rapide, pentru VMware şi
Hyper-V. Operaţiile de testare trebuie să includă paşii
de recuperare, paşii de verificare a aplicaţiilor şi
bazelor de date şi raportările vor include data si ora
efectuării. Testarea se va efectua automat, la o dată
aleasă de administratori, din cel puţin o copie
realizată (backup sau replica);
Soluţia trebuie să permită recuperarea datelor din
snapshoturile echipamentelor de stocare, inclusiv
pentru maşini virtuale, baze de date Oracle şi
Microsoft SQL. Fişierele, folderele, maşinile virtuale
şi bazele de date, trebuie să poată fi restaurate din
snapshoturile echipamentelor de stocare, indiferent
de modul ce creare a acestor snapshoturi (realizate de
soluţia ofertată sau existente pe echipament);
Soluţia va putea realiza testarea periodica prin
recuperarea automată în medii de test a datelor.
Jurnalul testelor va putea fi exportat şi utilizat în
scopuri de raportare şi audit;
Testarea va realiza pornirea maşinilor virtuale din
backup şi va realiza teste de aplicaţii (Active
Directory, baze de date MS SQL şi Oracle, servere de
e-mail şi servere web), incluzând rezultatul acestora
în rapoartele generate;
Soluţia va permite raportarea operaţiilor de backup,
situaţia maşinilor protejate, capacitatea de stocare
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utilizată, testele de recuperare efectuate şi operaţiile
de verificare efectuate pentru aplicaţii;
Soluţia trebuie să permită generarea rapoartelor şi
trimiterea lor via e-mail;
Soluţia trebuie să aibă posibilitatea de a urmări
schimbările intervenite în configuraţia mediilor
virtuale, cu posibilitatea identificării acestor
modificări şi a utilizatorilor care au realizat aceste
schimbări;
Soluţia trebuie să permită generarea de rapoarte
pentru o perioada de timp aleasă. Intervalul de timp
va putea fi uşor modificat;
Soluţia trebuie să aibă rapoarte predefinite şi să
permită modificarea acestora;
Soluţia trebuie să permită analiza obiectelor
supradimensionate (maşini virtuale ce au alocate mai
multe resurse decât este necesar) şi va sugera o
metoda de optimizare a resurselor acestora;
Soluţia trebuie să permită generarea de rapoarte
pentru modul de funcţionare a soluţiei de protecţie a
datelor;
Soluţia va avea rapoarte referitoare la numărul de
maşini protejate şi starea acestora, a taskurilor de
protecţie, ce maşini nu sunt protejate sau care sunt
resursele consumate de soluţia de protecţie, inclusive
spaţial de stocare consumat pentru backupurile
maşinilor;
Soluţia trebuie să aibă rapoarte ce ajuta la
planificarea capacităţilor pentru scenarii de tipul ce se
poate întâmpla (scenariu “what-if’);
Soluţia trebuie să ofere vizibilitate granulară a
mediului, bazată pe permisiunile utilizatorilor, aşa
cum sunt ele asignate în vSphere;
Soluţia trebuie să aibă rapoarte despre starea
snapshoturilor maşinilor virtuale, cât spaţiu consumă
aceste snapshoturi şi dacă există potenţiale
snapshoturi orfane;
Suport local de 12 luni de la Ofertant;
Lucrările de instalare, configurare, punerea în
funcţiune a soluţiei şi asigurarea suportului la
defmirea/configurarea politicilor iniţiale;
Training Beneficiarului - min. 3 persoane;
Furnizarea documentaţiei de instalare, (passport
system şi sistemul de administrare;
Configurare, restabilire a serviciului oferit + Training
+ documentaţia, trebuie să fie executate de Ofertant,
iar costul acestora trebuie să fie incluse în ofertă;
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Ofertantul să aibă cel puţin 1 tehnician la nivel de
Certified Engineer;
Disponibilitatea a cel puţin 3 implementări de succes
pe teritoriul Republicii Moldova;
Autorizarea de la producător - Manufacture
Authorization Letter.

354.200,00

Valoarea estimativă totală a achiziţiei, fără TVA

9. în cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune
oferta (se va selecta): Pentru un singur lot
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite
(indicaţi se admite sau nu se admite)

11. Termenii şi condiţiile de livrare solicitaţi: Timp de 45 (patruzeci şi cinci) de zile
calendaristice din data semnării şi înregistrării contractului, cu livrarea la adresa
Beneficiarului: mun. Chişinău, str. Grenoble, 106.
12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022
13. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai
în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu se aplică
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere
de lege sau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplică
(se menţionează respectivele acte cu putere de lege şi acte administrative)

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot
determina eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie; nivelul minim (nivelurile
minime) al (ale) cerinţelor eventual impuse; se menţionează informaţiile solicitate
(DUAE, documentaţie):
Mod de demonstrare a
îndeplinirii criteriului/cerinţei:

Nivelul
minim/
Obligativita
tea

1. DUAE

Semnat electronic de către
operatorul economic

Obligatoriu

2. Oferta

Formularul F 3.1, semnat
electronic de către operatorul
economic

Obligatoriu

3. Extras de la Camera înregistrării
de Stat

Semnat electronic de către
operatorul economic

Obligatoriu

4. Certificat de atribuire a contului
bancar

Copie, semnată electronic de
către operatorul economic

Obligatoriu

5. Formularul informativ despre
ofertant

Formularul F 3.3, semnat
electronic de către operatorul
economic

Obligatoriu

6.

Original, semnat electronic de
către operatorul economic, în
conformitate cu Anexa nr. 22

Obligatoriu

Nr.
d/o

Descrierea criteriului/cerinţei

Specificaţii tehnice
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7.

Specificaţii de preţ

Original, semnat electronic de
către operatorul economic, în
conformitate cu Anexa nr. 23

Obligatoriu

8. Confirmarea calităţii produsului

Certificatul de conformitate,
semnat electronic de către
operatorul economic

Obligatoriu

9. Minim ani de experienţă specifică
în livrarea bunurilor

3 ani (Anexa nr. 12)

Obligatoriu

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei deschise, restrânse şi a
procedurii negociate), după caz: Nu se aplică
17. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul, specificaţi dacă se va utiliza
acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziţie sau licitaţia electronică): Nu se aplică
18. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): Nu se
aplică
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic preţ oferit pe
lot, cu condiţia respectării cerinţelor specifice
20. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
•
•

#

până la: [0:00] Informaţia o găsiţi pe SIA RSAP
pe: Informaţia o găsiţi pe SIA RSAP

Ofertele prezentate cu întîrziere vor f i respinse
21. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile
de participare vor fi depuse electronic, prin intermediul SIA RSAP
22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile calendaristice
23. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

24. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanţii sau reprezentanţii
acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepţia cazului cînd ofertele au
fost depuse prin SIA RSAP
25. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba
română
26. Respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale
Uniunii Europene: Nu
(se specifică denumirea proiectului şi/sau programului)

27. Denumirea şi adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor:
•

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor
Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.124 (et.4), MD 2001,
tel/fax/email: 022 820 652, 022 820 651, contestatii@ansc.md

28. Data (datele) şi referinţa (referinţele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunţul respectiv
(dacă este cazul): Nu se aplică
29. In cazul achiziţiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunţurilor
viitoare: Nu se aplică
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30. Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un
astfel de anunţ: Nu a fost publicat un anunţ de intenţie
31. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare: Conform SIA RSAP
A

32. In cadrul procedurii de achiziţie publică se va utiliza/accepta:
Denumirea instrumentului electronic

Se va utiliza/accepta sau nu

Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de
participare

Se acceptă

Sistemul de comenzi electronice

Nu se acceptă

Facturarea electronică

Se acceptă

Plăţile electronice

Se acceptă

33. Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile guvernamentale al
Organizaţiei Mondiale a Comerţului (numai în cazul anunţurilor transmise spre
publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu se aplică
(se specifică da sau nu)

'1
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