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OFERTA DE PRET 
- WiFi4EU- 

 

Fondat in 2009, SC WEB WIN GROUP NET SRL este furnizor de servicii IT. Cu un portofoliu extins de 

produse performante menite să răspundă tuturor nevoilor, compania își continuă evoluția pentru a 

răspunde în prezent cerințelor proiectului WiFi4EU. 

In contextul implementarii WiFi4EU, SC WEB WIN GROUP NET SRL  se ofera sa realizeze furnizarea 

,instalarea si mentenanta echipamentelor wireless precum si sa vegheze asupra functionarii hotspotului 

Wi-Fi pe o perioada de 5 ani.  

In continuare va prezentam oferta noastra: 

Denumire produs Cantitate Pret unitar(TVA inclus) Pret total(TVA inclus) 

AP- Ubiquiti UniFi AP (cu licenta pe 
5 ani inclusa) 

10 buc 450 € 4.500 € 

Router- Ubiquiti UniFi Switch (cu 
licenta pe 5 ani inclusa) 

1 buc 390 € 390 € 

Antena-Ubiquiti PowerBridge(cu 
licenta pe 5 ani inclusa) 

1 buc 420 € 420 € 

Cablare structurata 1 buc 9.290 € 9.290 € 

TOTAL 14.600 € 

 
Garantie si mentenanta produse inclusa pentru o perioada de 5 ani. 
Oferta este valabila 60 de zile, incepand cu data prezentei oferte. 
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Despre produse 
SC WEB WIN GROUP NET SRL va asigura ca fiecare produs: 
 

 este compatibil cu utilizarea simultană în bandă duală (2,4Ghz – 5Ghz); 
 are un ciclu de sprijin de peste 5 ani; 
 are un timp mediu de funcționare între defecțiuni (mean time between failure, MTBF) 
 de cel puțin 5 ani; 
 are un punct de gestionare unic specific și centralizat cel puțin pentru toate PA-urile 
 fiecărei rețele WiFi4EU; 
 este compatibil cu IEEE 802.1x; 
 este conform cu IEEE 802.11ac Wave I; 
 este compatibil cu IEEE 802.11r; 
 este compatibil cu IEEE 802.11k; 
 este compatibil cu IEEE 802.11v; 
 este capabil să gestioneze simultan cel puțin 50 de utilizatori, fără degradarea 
 performanțelor; 
 are o capacitate MIMO de cel puțin 2x2; 
 este conform cu Hotspot 2.0 (programul de certificare al Passpoint Wi-Fi Alliance). 

 
De asemenea, SC WEB WIN GROUP NET SRL va garanteaza ca reteaua ce urmeaza a fi implementata 
WiFi4EU va fi capabila sa ofere utilizatorilor o experienta de inalta calitate, avand conexiune Internet de 
larg consum cea mai rapida disponibilă pe piata in zona respectiva, la o conexiune care ofera o viteza de 
descarcare de minimum 30 Mbps.  
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