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1. Scop 

Scopul acestei documențaţii este acela de a asigura achiziția de storage redundant de capacitate 
mare și servicii de implementare a produselor achiziționate prin acest caiet de sarcini. 
 
 
 

 
2. Prezentarea generală a lucrării. 

Încheierea unui contract de lucrări livrare, instalare și configurare echipamente de tip storage care 
conține: 

- Livrare storage conform cerințelor caietului de sarcini; 

- Prestare servicii de instalare, configurare și integrare cu soluția de virtualizare existentă; 

- Testare și validare funcționare corectă. 

 

3. Cerințe tehnice. 

 

Se dorește implementarea unui storage redundant de capacitate mare care va fi folosit la arhivare 
de date și retenție pe perioadă indelungată a datelor vechi și neaccesate des 
 

 

Echipamentele trebuie să aibă toate componentele necesare pentru a funcționa și pentru a realiza 

scopul pentru care sunt achiziționate. 

Servicii 

– Se realizează plan de testare – va fi aprobat de reprezentanții Conpet. 

– se vor instala echipamentele in Rack existent in Dacatacenter Secundar Conpet 

– se vor realiza legăturile fizice si logice dintre storage ofertat și servere, switch-uri existente 

– se vor realiza legăturile fizice și integrarea soluției în rețeaua Conpet 

Storage – 2 echipamente redundante active-active cu urmatoarele specificații minime per 
echipament: 

  

Nr bay-uri  24 bay-uri hot-swap 

Interfața drive-urilor SAS 12 Gb/s 

Porturi rețea 4 porturi 10GbE (SFP+) 

Opțiuni RAID RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 

Alimentare Surse reduntante hot-swap eficiența minim 80 Plus Bronze 

Management Consolă de management web 

Compatibilitate Compatibil cu VmWare, Windows Server, linux 

Montare Rack Kit montare Rack 

Conectică Trebuie să conțină toată conectivitatea necesară (module 
SFP,QSFP, cabluri ...) pentru a asigura conectarea și integrarea 
cu soluția și echipamentele existente 

Disk-uri de tip Enterprise – 40 bucăți, câte 20 pentru fiecare echipament cu urmatoarele 
specificații minime 

  

Capacitate 18 TB 

Interfața SAS 12 Gb/s 

Disk Speed 7200 rpm 

Cache 512 MB 
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– se configurează porturile de management pentru accesarea managementului web  

– se testează funcționarea corectă a sistemului implementat respectând planul de testare 

aprobat. 

 

 Toate cerințele sunt minimale. Neîndeplinirea integrală a acestora va duce la declararea ofertei ca 

fiind neconformă. 

 Ofertantul va prezenta în cadrul ofertei tehnice, documente suport (datasheet emis de producător) 

pentru fiecare tip de echipament ofertat, din care să reiasă îndeplinirea tuturor cerințelor minimale din 

prezentul caiet de sarcini. 

 

4. Livrarea. 

Livrarea echipamentelor se va face la Sediul Administrativ Conpet S.A. din Str. Rezervoarelor 

nr 7.   

 

 

 

5. Durata lucrării. 

Termenul de livrare este de maxim 60 zile de la semnarea contractului  

Termenul de finalizare lucrare (instalare, configurare, testare) este de 30 zile dupa livrare 

echipamente 

 
 

6. Garanție. 

• Garanție 3 ani de la livrare pentru toate componentele din soluția ofertată. 

 
 
 

     Întocmit,         Avizat, 
    Șef Birou Infrastructură IT           Șef Seviciu IT  
     Costin Florescu             Razvan Pop 
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