PRIMĂRIA ORAŞULUI BUZIAS
Str. Principala, nr. 16, loc. Buzias, jud. Timiş, Romania
Tel./fax 0256321450; 0256321451
email: primbuzias@yahoo.com; web:www.primariabuzias.ro
Nr.inreg.
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SOLICITARE DE OFERTA PENTRU A
„SISTEM VIDEO DE SUPRA VEGh
Prin prezenta, va rugam sa ne transmiteţi o oferta de preţ pentru achiziţionarea „SISTEM VIDEO
DE SUPRAVEGHERE conform cerinţelor formulate in caietul de sarcini si anexat acestei solicitări
Cod CPV: 32323500-8
Valoarea estimata a achiziţiei ( fara TVA ): 113.181,25 lei
Descrierea contractului: „SISTEM VIDEO DE SUPRAVEGHERE conform cerinţelor formulate
in caietul de sarcini anexat acestei solicitări
- Condiţii participare: Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune la sediul autoritatii
contractante (str. Principala, nr. 16, loc. Buzias, jud. Timiş, cod postai: 305100), si va conţine
propunerea financiara, propunerea tehnica , informaţii generale cu privire la sediul si adresa firmei,
nr. de înregistrare la Registrul Comerţului, codul fiscal, telefon/fax, e-mail, nume si prenume
reprezentant legal, contul deschis la Trezorerie pentru plata serviciilor, declaraţia privind evitarea
conflictului de interese potrivit art. 59 si 60 din legea 98/2016 (model ataşat prezentei solicitări),
declaraţia privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din legea 98/2016 privind
achiziţiile publice (model ataşat prezentei solicitări) precum si identificarea poziţiei din SEAP
privind execuţia lucrării care face obiectul acestei achiziţii.
Propunerea tehnica va cuprinde descrierea sistemului video de supraveghere ce urmeaza a fi
achiziţionat in concordanta cu specificaţiile caietului de sarcini.
Operatorii interesaţi AU OBLIGAŢIA sa posteze oferta financiara, in catalogul electronic din
SEAP(lei fara TVA/sistem de supraveghere).
Propunerea financiara transmisa la sediul autoritatii contractante, va fi intocmita conform cerinţelor
caietului de sarcini.
Atribuirea se va efectua “online”.
- Termenul limita de primire oferte 08.06.2017 ora 14,00;
- Informaţii suplimentare se pot obţine la tel/fax: 0256/321450 sau e-mail: primbuzias@vahoo.com.

întocmit,
Mirza Cristina Mihaela

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUZIAŞ
STR. PRINCIPALĂ, NR. 16, LOC. BUZIAŞ, JUD. TIMIŞ, ROMÂNIA
Tel. 0256/321.450; 0256/321.451; Fax. 0256/321.450
E-mail: primbuzias@yahoo.com; Web: www.primariabuzias.ro
C.U.I.: R 2502534
Nr. 9652/31.05.2017

APROBAT:

CAIET DE SARCINI

Nr.
Crt.

Denumire produs

1

NVR

2

HDD

Caracteristici
HIKVJSION ULTRA HD 32 CANALE, PTZ, POE
6TB WESTERN DIGITAL BLACK EDITION,
SPECIAL SURVEILLANCE

3

HIKVISION 4K 4MEGAPIXELS, ILUMINARE
CAMERA IP BULLET LASER lOOm, CARCASA ANTI- VANDALIZARE,
LENTILA ANTI-ZGARIETURI

4

CAMERA IPSPEED
DOME

5

HIKVISION 2K DOME, FULL HD 3 MEGAPIXELS,
LENTILA FISH-EYE CU UNGHI DE DESCHIDERE
CAMERA IP DOME
DE 92,5 GRADE, ILUMINARE 40m, CARCASA
ANTI-VANDALIZARE

HIKVISION 4K SPEED DOME 360 GRADE
ROTIRE, 4 DIRECŢII DE ROTIRE,ILUMINARE
LASER 150m, ZOOM OPTIC 24X

Cantitatea
2
2

31

1

16

6

RACK
ECHIPAMENTE

RACK METALIC 9U, USA STICLA SECURIZATA,
TAVA, GHIDAJ DE CABLU

2

7

PRIZA RACK

PRIZA 19 INCH, CU SIGURANŢA SI
ÎNTRERUPĂTOR, 6 PORTURI

1

8

UPS

UPS INTERACTIV CU IEŞIRE SINUS 1000VA,
AFISAJ LCD, PROTECŢIE LA SCURT CIRCUIT,
SUPRATENSIUNE SI SUPRAÎNCĂRCARE

1

9

ACUMULATOR

ACUMULATOR AUTO, VARTA SILVER, 100 Ah

1

10
11
12

TELEVIZOR
SUPORTTV
CABLU HDMI

SAMSUNG UHD 4K,LED, 152cm
SUPORTTV PERETE METALIC, 50KG
CABLU HDMI GOLD EDITION, 3m

1
1
1

13

CUTIE STÂLP

CUTIE ECHIPAMENTE, PVC, ETANŞA, 44 x 30 x
22 cm

32

14

SWITCH 5P

SWITCH GIGABIT 5 PORTURI CU
MANAGEMENT

24

15

SWITCH 8P

SWITCH GIGABIT 8 PORTURI CU
MANAGEMENT

2

16

SURSA

17

ALIMENTATOR

18

PERECHE POE

19

CABLU

FTP CAT. 6, PROTECŢIE ROZĂTOARE SI UVE,
SUFA DE OTEL

7200m

20

PAT CABLU

PVC, 30x20x2000mm

150

21

MANOPERA 1

22

MANOPERA 2

23

MANOPERA 3

ALIMENTARE TENSIUNE CAMERA, INPUT
20V- 70V, OUTPUT 12V
12V 9 CANALE,CUTIE METALICA, SIGURANŢA
PE FIECARE CANAL IN PARTE
ALIMENTARE LA DISTANTA A CAMEREI

INSTALARE RACK-URI ECHIPAMENTE, UPS,
BATERIE, SUPORT TELEVIZOR, TELEVIZOR SI
CONFIGURARE NVR
TRASEU DE CABLU FTP AERIAN + ECHIPARE
STÂLPI CU CUTIE, SWITCH + CONECTICA +
MONTAJ PAT CABLU
CONFIGURARE SI INSTALARE CAMERA

32
2
48

1

7200
48

Oferta financiara va fi întocmită in lei fara TVA pe sistem, cu precizarea ca oferta financiara
transmisa la sediul autoritatii contractante se va detalia conform produselor din tabelul de mai sus.
In oferta se vor regăsi doua sisteme digitale IP, profesionale, de la un brand premium, cu
tehnologia de vârf din domeniul sistemelor de supraveghere video.
Spre deosebire de o camera analogica, care poate fi amplasata la maxim lOOm de DVR, o camera
IP poate fi amplasata oriunde in reţea, iar pentru a îndeplini atat conformitatile legii 333/2003 legate
de amplasarea securizata a dispozitivelor de stocare, cat si cerinţa Politiei Locale Buzias de a putea
vizualiza toate camerele din sediul propriu, ţinând cont de faptul ca se doreşte amplasarea camerelor in
toate zonele oraşului, se va opta pentru sisteme de supraveghere cu tehnologia IP.
Unităţile de stocare a imaginilor video vor fi amplasate intr-o incinta rezistentsa la atacuri
manuale, ancorata in perete si prevăzută cu cheie, care va fi pastrata de şeful serviciului politiei locale
Buzias.
Sistemul va fi operaţional permanent, avand back-up de minim 24 de ore din momentul
căderilor de tensiune pe reţeaua de alimentare cu energie electrica dar si protecţie la scurtcircuit,
supratensiune si supraîncărcare.
Tehnologia IP HD reprezintă maximul in momentul de fata din punct de vedere al claritatii
imaginii, ceea ce aduce beneficii precum identificarea clara a unui număr de înmatriculare, dar si
identificarea faciala a unei persoane. De asemenea camerele vor trebui sa dispună de sistem de operare
propriu, ceea ce oferă posibilitatea de a aduce ajustări imaginii fiecărei camere in parte, in funcţie de
cerinţele zonei in care este amplasata, dar si accesarea ei pe o adresa IP separata de a unitarii de
stocare.
Vor fi astfel 32 camere amplasate in oraş conform expertizei Politiei Locale Buzias in funcţie de
necesităţile acestora si 16 camere care vor fi amplasate in cadrul Liceului Teoretic Buzias si in
Gimnaziul ce ii aparţine. Dintre cele 48 de camere, 47 vor fi cu poziţii fixe, iar una singura va fi

rotativa 360 de grade, aceasta din urma va fi amplasata in piaţa oraşului pentru a putea urmări in mod
direct si îndeaproape eventualii infractori si contravenienţi. De asemenea camera va dispune si de un
pogram de rotire automat in funcţie de setarea poziţiilor dorite.
Pentru intreg sistemul de supraveghere video, se vor oferi servicii de asistenta tehnica de tip NOC
(NetWork Operation Center) si CERT (Computer Emergency Response Team) care vor funcţiona 365
de zile, 24 ore, 7 zile pe saptamana. Orice problema de nefunctionare corespunzătoare a sistemului, va
fi raportata la NOC, prin fax, mail sau telefon, iar reclamatia va fi înregistrata in sistemul de
management al problemelor interne, unde va fi preluata intr-un timp de maxim 2 ore de la anunţarea
acesteia.
Prin aceste proceduri, se va asigura o buna funcţionare a sistemului de supraveghere video pe
toata perioada de garanţie si postgarantie.
Se vor oferi si servicii de mentenanta sistemului de supraveghere video, cel puţin o data pe luna:
revizii tehnice la fiecare dintre componentele sistemului, dar si curatarea lentilelor camerelor de
supraveghere.

Inspector
Ing. Grecu Sorin
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CAMERA 1;INTRARE ORAŞ DINSPRE TIMIŞOARA
CAMERA 2:SENS GIRATORIU IEŞIRE SILAGIU
CAMERA 3:GROAPA GUNOI BREDICEANU
CAMERA 4:GROAPA GUNOI DRUMCO
CAMERA 5HESIRE SILAGIU
CAMERA 6:ROTATIVA PIAŢA
CAMERA 7UNTERSECTIE BISERICA ORTODOXA
CAMERA 8ICENTRU 1
CAMERA 9:FAŢADA PRIMĂRIE
CAMERA lOlPARCARE CURTE INTERIOARA PRIMĂRIE
CAMERA lllC EN TR U 2
CAMERA 12:FESTIVAL
CAMERA 13:GEAMURI LATERALE SEDIU POL. LOCALA
CAMERA 14:CURTE SEDIU POLITIA LOCALA
CAMERA 15:INTRARE GRĂDINIŢĂ
CAMERA 16:INTRARE URGENTA SPITAL UPU
CAMERA 17:INTERSECT1E AVRAM IANCU + INTRARE
CAMERA 18:INTRARE PRINCIPALA PARC
CAMERA 19HESIRE PRINCIPALA PARC
CAMERA 20:FATADA SALA DE SPORT
CAMERA 21:INTERIOR SALA DE SPORT
CAMERA 22.'TRECERE PIETONI LICEU
CAMERA 23:INTERSECTIE BISERICA CATOLICA
CAMERA 24:GROAPAGUNOI POSTA + POLICLINICA
CAMERA 25:INTERSECT!E AVRAM IANCU- PRINCIPALA
CAMERA 26:INTRARE ORAŞ DINSPRE LUOJ
CAMERA 27:GROAPA GUNOI CIMITIR
CAMERA 28:STADION
CAMERA 29:COLONADA 1
CAMERA 30:COLONADA 2
CAMERA 31:COLONADA 3
CAMERA 32:COLONADA 4

OPERATOR ECONOMIC

FORMULAR 3

(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE POTRIVIT
ART. 59 si 60 DIN LEGEA 98/2016
1. Subsem natul______________________________________________ , reprezentant împuternicit al
____________________________________________ ,
(denumirea/numele
şi
sediul/adresa
operatorului economic) în calitate de _____________________________________________
(candidat/ofertant/ofertant
asociat/terţ
susţinător
al
candidatului/ofertantului___________________ )
la
procedura
de
_______________________________________________ , declar pe proprie răspundere, următoarele:
cunoscând prevederile art. 59 şi 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi
componenţa listei cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la
organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, declar că societatea noastră nu se află în
situaţia de a fi exclusă din procedură.
Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea,
derularea şi finalizarea procedurii de atribuire:
Munteanu Sorin-primar; Cindea Cristian Vasile-viceprimar si consilier local; Hudrea Ioan-Dorel- consilier local;
Baias Ştefan- consilier local; Otescu Ioan Valentin- consilier local; Dordea Ioan- consilier local; Dragan Ioanconsilier local; Aldan Florian Petru- consilier local; Kanton Iosif- consilier local; Dirschl Peter Gilbert- consilier
local; Lazar Ioan Cosmin- consilier local; Lozer Lidia- consilier local; Savu Iulia Daniela- consilier local;
Spataru Constantin - consilier local;Tuduce Cristian Dan- consilier local; Molomfalean Ioan - consilier local;
Hudrea Angelica- Sef serv buget;Col(r) Jr. Dumbrava Adrian- sef serviciu politie locala; Grecu Sorininspector;Mirza Cristina Mihaela- inspector achiziţii
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor,
orice documente doveditoare de care dispun.
înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
2. Subsemnatul____________________ declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă
vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de
atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe
parcursul derulării contractului de achiziţie publică, având în vedere şi prevederile art. 61 din
Legea nr. 98/2016.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Operator economic,
(semnătură autorizată)

FORMULAR 4

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.164,165 si 167 din Legea 98/2016 privind
achiziţiile publice
Subsemnatul(a)................................................. în calitate de ofertant/ candidat/ concurent la
procedura de .................................................................. pentru atribuirea contractului de achiziţie
publică având ca obiect .................................................la data de............................organizată de
................................................................................. declar pe proprie răspundere , sub sancţiunile
aplicate faptei de fals în acte publice, că:
a) nu sunt în stare de insolvenţă ori lichidare, în supraveghere judiciară, în caz contrar voi
face dovada că am capacitatea de executare a contractului; nu am comis o abatere grava care îmi
pune in discuţie integritatea. De asemenea, nu sunt într-o situaţie de conflict de interese in cadrul
sau in legătura cu procedura in cauza, nu mi-am încălcat in mod grav sau repetat obligaţiile in
cadrul unui contract de achiziţii publice, nu am încercat şi nu voi încerca sa influenţez in mod
nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, abateri conform art. 167 (1) din Legea
98/2016;
b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit, până la data depunerii ofertei, conform
art.165 din Legea 98/2016;
c) nu am fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o
faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea uneia dintre infracţiunile de la
art. 164 din Legea 98/2016.:constituirea unui grup infracţional organizat, infracţiuni de corupţie,
infracţiuni împotriva intereselor financiare ale UE, acte de terorism, spălare de bani, traficul şi
exploatarea persoanelor vulnerabile, fraudă
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate nu sunt adevărate, în fiecare detaliu şi înţeleg
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita , în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor,
orice documente doveditoare de care dispun.
înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,
(sem nătură autorizată)

