INSPECŢIA MUNCII
Nr.4/30/C.A.P./25.03.2019
APROBAT
Dantes Nicolae BRATU
Inspector General de Stat

ANUNT

Inspectia Muncii, cu sediul in Bucuresti, str. Matei Voievod, nr. 14, sector 2.
intentioneaza sa achizitioneze direct, in conformitate cu prevederile art. 7, alin. (5) din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43-46 din HG nr. 395/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice, “servicii pentru asigurarea mentenantei si intretinerii
echipamentului de supraveghere video”, achizitie ce se va finaliza cu incheierea unui
contract.
1. Obiectul achizitiei: servicii pentru asigurarea mentenantei si intretinerii
echipamentului de supraveghere video;
2. Cod CPV: 50343000-1;
3. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut;
4. Modul de elaborare a ofertei: conform caietului de sarcini;
Ofertele care nu indeplinesc in totalitate prevederile caietului de sarcini sau valoarea
totala depaseste valoarea estimata, vor fi respinse.
5. Limba de redactare a ofertei: romana;
6. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile;
7. Valoarea estimata a achizitiei: este 6.600 lei (4.400 lei fara TVA pentru anul 2019,
2.200 lei fara TVA pentru anul 2020, in cazul prelungirii contractului cu act aditional
4 luni).
8. Pretul ofertei este ferm: pe toata perioada derularii contractului;
9. Plata facturii se face prin ordin de plata, in contul de trezorerie al ofertantului, in
termen de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia de catre beneficiar.
10. Modul de depunere/transmitere a ofertelor:
- la sediul Inspectiei Muncii: str. Matei Voievod, nr. 14, sector 2, Bucuresti, insotita de o
adresa de inaintare;
sau
- la faxul nr.: 021/302.70.50
sau
- la adresa de e-mail: marian.stelea@inspectiamuncii.ro
Str. Matei Voievod, nr. 14, Sector 2, București
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sau
- in SEAP, cu obligatia anuntarii autoritatii contractante la adresa de mail
marian.stelea@inspectiamuncii.ro
- Operatorii economici ofertanti trebuie sa aiba deschis cont in SEAP (sistemul
electronic de achizitii publice), la adresa www.e-licitatie.ro, finalizarea achizitiei se
va face din catalogul electronic disponibil in SEAP.
11. Data limita pentru depunerea ofertelor: 02.04.2019, ora 12.00 (ofertele depuse dupa
aceasta data nu vor fi luate in considerare).
12. Modalitatea de atribuire fiind achizitie directa nu se va organiza sedinta de
deschidere a ofertelor.
13. Informatii suplimentare: pot fi solicitate de la dl. Marian Stelea, telefon:
0758.244.083, e-mail: marian.stelea@inspectiamuncii.ro.

Director, Directia Economica
Anisoara ALEXANDRESCU

Intocmit
Marian STELEA
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Aprob,
Dantes Nicolae BRATU
Inspector General de Stat

CAIET DE SARCINI

Servicii pentru asigurarea mentenanţei
si intretinere a echipamentului de supraveghere video
Prezentul caiet de sarcini cuprinde totalitatea serviciilor privitoare la asigurarea mentenanţei sistemului
de supraveghere video, pe care autoritatea contractantă intenţionează să le achiziţioneze, specificaţiile
tehnice ale acestora, modul de prestare a serviciilor şi alte informaţii şi cerinţe de care vor ţine cont
ofertanţii la întocmirea ofertei.
I. SCURTĂ DESCRIERE
Autoritatea contractantă intenţionează să achiziţioneze servicii pentru asigurarea intretinerii si mentenanţei
sistemului de supraveghere video, prin achiziţie directă.
Sistemul de supraveghere video în circuit închis se compune din următoarele echipamente:

SISTEM DE TELEVIZIUNE CU CIRCUIT INCHIS (TVCI)
Art. Nr.

1

CARACTERISTICI TEHNICE

COD

Cant.

Camera video color weatherproof, 480 de linii, sensibilitate
0 LUX la F2.0 cu IR, matrice CCD 1/3 ‘‘ SHARP, compensare
backlight automata, MTBF 80.000 ore, ca 24V/cc12V

VN37CP
H-R36

1

Camera video alb/negru weatherproof, 420 de linii,
sensibilitate 0 LUX la F2.0 cu IR, matrice CCd 1/3 “ SHARP,
compensare backlight automata, MTBF 80.000 ore,
ca24V/cc12V
Camera video, color, Rezolutie 480 linii TV, sensibilitate
0,001 Lux/F1,2, matrice SONY, Iris control, compensare
backlight,balans de alb, AGC,MTBF 80.000 ore, alimentare
12 VCC/24 Vca
Lentila varifocala cu autoiris, SPACECOM, direct drive,
2,8~12mm, F1, 4-360 grade,Day/Night

VC45CS
HRX24L

2

TV2812D
C

2

5

Carcasa de exterior cu incalzitor termostatat 220 Vca

CH-917H

2

6

Suporti din Al, Beige, 285 mm, sarcina 10 Kg

Mb-805

2

2

3
4
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7

8
9

Sistem digital de achizitie WINNERTEC GOLDEN EYE,
vizualizare,multiplexare si inregistrare a imaginilor
provenite de la 16 camere video, alcatuit din:
1.
Placa de achizitie a semnalului video GOLDENEYE
GED 4000 cu:

16 intrari video

2 iesiri video monitor (1 iesire multiplexata, 1 iesire in
switching)

16 intrari de alarma configurabile

4 iesiri de releu

Afisare 400 cadre/sec. - hardware in timp real

Inregistrare max. 100 cadre/sec

Mod impartire ecran: 1,4,6,9,10,16
2.
Sistemul PC:

Placa de baza: chipset i865

Procesor:Pentium IV 2.4 GHz.

Meomorie: 512 Mb DDR

HDD: 400Gb

Placa video: VGA 64 Mb

CD_RW si FDD

Carcasa RACK (4U)
Licenta Windows XP Profesional
Software DVR+ Software client
Keyboard-Video-Mouse Switch,PS2, 2 KVM-PCs to KVMStation, max 1920x1440, set cabluri
Monitor
LCD,
17”,
ecran
TFT,
rezolutie
1280x1024,pitch0.294
certificari:VESA/EPA/NUTEK/TCO99,contrast 600:1, timp de
raspuns 1 ms

10

Convertor semnal video complex color la semnal monitor PC

10

Matrice video cu 32 intrari si 8 iesiri, comunicatie RS-485

11
12

Tastatura pentru controlarea matricei video, afisaj LCD,
comunicatie RS-485
Sursa de alimentare 12Vcc/3A, cu acumulator tampon 12
V/7Ah

DVR
GED400
0

2

DKVM4k

1

SM713N

2

X@VIEW

1

EKR32/8

1

EKR-KB1

1

SC3

6

II. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE LUNAR IN CADRUL ASIGURARII MENTENANŢEI
SISTEMELOR DE SUPRAVEGHERE VIDEO
1.
Servicii cerute - în cadrul lucrărilor de mentenanţă se vor efectua minim operaţiuni de:
Verificarea vizuală a elementelor din componenţa sistemului;
Verificarea poziţiei camerelor (repoziţionare, dacă este cazul), starea elementelor de
fixare/blocare, precum şi verificarea mufelor şi a alimentării acestora;
Verificarea setărilor înregistratorului şi înregistrărilor arhivate (îndeplinirea condiţiei legale de
arhivare pentru minim 30 zile) şi eventual, modificare a setărilor pentru creşterea performanţelor;
Verificarea calităţii înregistrărilor;
Verificarea calităţii imaginii afişate de monitoare;
Verificarea tensiunilor de alimentare;
Verificarea funcţionării şi întreţinerea echipamentelor din componenţa sistemelor complexe;
Verificarea funcţionării UPS-urilor;
Executarea lucrărilor de întreţinere generală a elementelor din compunerea sistemelor.
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De asemenea autoritatea contractantă solicită:
asigurarea serviciilor de asistenţă tehnică în remedierea eventualelor defecţiuni;
asigurarea de accesorii şi consumabile originale sau echivalente, necesare funcţionării la
parametri normali a echipamentelor pentru perioada contractată, contracost pe baza de comandă de la
beneficiar întocmită ca urmare a evaluării tehnice efectuate de prestator.
2.
Fiabilitate: prestatorul trebuie să fie o societate specializată licenţiată, să asigure un înalt grad de
eficienţă în prestarea service-ului, astfel încât sistemul de supraveghere video să prezinte garanţia
funcţionării sigure şi durabile.
3.
Cerinţe privind calitatea: intervenţiile vor fi realizate de persoane cu pregătire profesională
corespunzătoare, iar piesele de schimb utilizate la înlocuirea celor defecte vor fi originale sau echivalente.
4.
In cazul interventiilor pentru remedierea și repararea echipamentului de supraveghere video se va
intocmi un proces verbal de constatare ce va fi semnat de beneficiar si se va prezenta un deviz al reparatiei
ce va fi supus spre aprobare beneficiarului, iar interventia se va efectua numai dupa lansarea comenzii de
catre Beneficiar.
III. CONDIŢII ŞI DOCUMENTE DE CONFIRMARE ŞI CERTIFICARE CARE ÎNSOŢESC
OFERTA
Copie a Certificatului de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă
tribunalul din raza căruia îşi are sediul ofertantul. Pentru persoane juridice străine: documente care
dovedesc o formă de înregistrare/atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional.
Copie licenţă de funcţionare valabilă acordată de Inspectoratul General al Poliţiei Române
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul din raza
căruia îşi are sediul ofertantul (original sau copie legalizată), din care să rezulte :

existenţa în domeniul de activitate al operatorului economic a codului CAEN corespunzător
prestării serviciilor care fac obiectul achiziţiei;

că nu sunt înscrisuri, menţiuni referitoare la condamnări ale persoanei juridice pentru fapte
penale, punerea acestuia sub stare de interdicţie, instituirea curatelei, declararea stării de insolvenţă sau
faliment, conform art. 21 din Legea nr. 26/1990, aplicarea Legii nr. 85/2014, privind procedurile de
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.
Operatorii economici pot depune iniţial o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte îndeplinirea
acestor două condiţii, operatorul economic câştigător fiind obligat să prezinte certificatul constatator în
original sau copie legalizată, la data semnării contractului de servicii.
V. CONDITII DE PRESTARE
1.
Asigurarea asistenţei tehnice: intervenţiile, reviziile, activitatea desfăşurată pe parcursul
contractului, la sediul instanţei unde este amplasată centrala, vor fi consemnate şi contrasemnate de ambele
părţi prin fişele de intervenţie (jurnale de service).
2.
Termene de intervenţie:
- termenul de constatare a defecţiunilor va fi de maximum 24 ore de la anunţarea defecţiunii, iar cel de
remediere de maximum 24 de ore de la constatare, prestatorul garantând repararea echipamentului şi
înlocuirea pieselor defecte, cu păstrarea caracteristicilor tehnice ale echipamentului reparat. Orice depăşire
a termenului de remediere va fi comunicată autorităţii contractante, prelungirea acestui termen se va stabili
prin acordul părţilor.
3.
Recepţia: îndeplinirea obligaţiilor asumate va fi urmărită continuu si consemnata in jurnalul de
service precum si intr-un proces verbal de receptie a serviciilor semnat de ambele parti.
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4.
Garanţia tehnică solicitată: 1 an pentru echipamentele sau componentele înlocuite şi 30 zile
lucrătoare pentru manopera corespunzătoare efectuării verificării tehnice.
5.
Tarifele unitare ale serviciilor, prevăzute în ofertă au un caracter ferm şi nu se modifică pe
durata valabilităţii contractului.
6.
Durata contractului: 01.05.2019 – 31.12.2019, cu posibilitatea de prelungire cu maxim 4 luni
prin act aditional.

Director, Directia Economica
Anisoara ALEXANDRESCU
Intocmit
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