
 
 

 

Nr. înregistrare: 34933/19.09.2022 

Referința: Procedură simplificată organizată de CONPET SA, în vederea atribuirii contractului având ca 

obiect „Servicii de suport pentru echipamentele Cisco.” 

 

Ca urmare a clarificărilor solicitate de firmele care au examinat documentația de atribuire pentru 

procedura referită de pe site-ul www.conpet.ro., vă comunicăm următoarele: 

Solicitare 1: “Pentru ultima linie din tabelul cu echipamente, respectiv CON-ECMU-RVISEVM9 (Cisco 
ISE Version 3.0.0.458), vă rugăm să ne furnizați un identificator (Serial Number/Instance Number) pentru 
a putea identifica corect și implicit cota serviciile de software suport pentru acestă aplicație.” 
Răspuns: Version 3.0.8.091 
Product Identifier (PID)  ISE-VM-K9 
Serial Number (SN) 9E46HHKBIMK 
ADE-OS Version 3.0.0.458. 
 
Solicitare 2: “Am identificat în lista de echipamente transmisă ca 2 subscripții DNAC1-CAT-SUB cu 

Instance Number 5404980512 si 5404981111, expiră la o dată ulterioară datei generale în care expiră 

toate echipamentele (noiembrie 2022) respectiv 25.10.2023.  

 
Vă rugăm să precizați pe ce perioadă doriți să prelungim aceste subscripții: pe 3 ani sau aliniate la data 
de expirare a celorlalte echipamente (noiembrie 2025).” 
Răspuns: Dorim să aliniem subscripțiile DNAC1 cu data de expirare a celorlalte subscripții. 
 
Solicitare 3: “În urma analizei SN-urilor transmise, am constatat că 30 de switch-uri 2960X apar în baza 

de date Cisco ca au expirat contractul actual de suport din 2 August 2022. 

Vă rugăm să precizați cu ce data de start vom cota serviciile pentru aceste echipamente. 

” 
Răspuns: Suportul va începe pe 15 noiembrie 2022 odată cu restul echipamentelor. 

http://www.conpet.ro/


 
 

 

 
Solicitare 4: “Ținând cont și de întrebarea anterioară, vă rugăm să confirmați că se dorește activarea 

serviciilor de suport SmartNet (CON-SNT/CON-ECMU) pentru fiecare linie din tabel și pe toata perioada 

solicitată iar acest lucru va trebui demonstrat de ofertantul câstigător, după activarea serviciilor, printr-un 

raport de pe site-ul producătorului din care să reiasă că au fost activate corect și complet serviciile de 

suport.” 

Răspuns: Confirmăm că dorim activarea serviciilor de suport SmartNet (CON-SNT/CON-ECMU) pentru 

toate liniile din tabel și pe toata perioada solicitată. 

 
Menționăm că oferta dumneavoastră va fi elaborată ținând cont de indicațiile precizate mai sus, iar 

restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate. 
 
Vă mulțumim. 

 
ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL 

Jr. Dan Manolache 
 

                                                 
                                                ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII 
                                                  Ing. Popescu Florina 

 
                                                
                                                  SERVICIUL ACHIZIŢII 
                                                    Exp. Alina Mereanu 
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