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 CAIET DE SARCINI 
 

achiziţie Servicii de supraveghere video 
                                 

Prezentul caiet de sarcini cuprinde totalitatea serviciilor 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. INTRODUCERE 
Prestarea serviciilor se va realiza pe o perioada de 24 de luni , contractul putind fi 

prelungit , la iniţiativa autorităţii contractante şi în limita resurselor financiare alocate cu această 

destinaţie. 
 
 

II. SCURTĂ DESCRIERE 

Autoritatea contractantă intenţionează să achiziţioneze servicii de supraveghere video , 

prin achiziţie directă, cu etapă prealabilă de testare de piaţă în vederea desemnării 

operatorului economic câştigător, cu încheiere contract de prestare servicii la sediul 

acesteia pentru o perioada de  24 de luni. Prestatorul isi realizeaza singur sistemul , obtine 

toate avizele si toate autorizatiile necesare functionarii conform legilor in 

vigoare.Autoritatea contractanta plateste doar informatia , mentenanta si toate celelalte 

cheltuieli legate de functionare cad in grija prestatorului. 

 

Sistemul de supraveghere video în circuit închis se compune din următoarele echipamente: 

- 32 camere video all-in-one IP de exterior , EXIR 50m 

1/2.8 ″ PSCMOS,2MP 

O lux IR pornit , ICR mecanic  

3D DNR , WDR , ROI , BLC , IP 66, -30
0 

C; -60
0 
C, 12VDC/PoE,7.5W 

- NVR , 32 canale , rezolutie pana la 12MP, 2 way audio , incoming bandwith 320 mbps, 

suporta RAID , OUTGOING BANDWITH 256 Mbps. Rezolutii de iesire : 

- HDMI1:4K(3840X2160)/60Hz,4K(3840X2160)/30Hz,2K(2560X1440)/60Hz , 

1920x1080p/60Hz,1600x1200/60Hz , 1280x1024/60Hz,1024x768/60Hz 

- VGA1:2K(2560X1440)/60Hz,1920x1080p/60Hz,1600x1200/60Hz,1280x1024/60Hz,1208

0x720/60Hz, 1024x768/60Hz 

- VGA2/HDMI2:1920X1080p/60Hz , 12080x1024/60Hz , 1280x720/60Hz, 

1024x768/60Hz 

- Format de compresie : H.265/H.264/MPEG4 

Playback simultan 8 sau 16 canale , 8 SATA , 1Esata pana la 6TB , raido, raid1, raid5, raid6, 

raid10 , pina la 4 matrici , 2 interfete de retea ,10/100/1000 , cu adaptare automata , USB 3.0, 

16 intrari de alarma,4 iesiri de alarma , Alimentare 100-240 VAC, 50-60 HZ , consum maxim 

fara HDD , 30W. 

Temperatura de operare de la -10 pina la +55
0 

C , Umiditatea de operare de la 10 % la 90 %. 

- HDD 6TBWDPURPLE 

- Cutie etansa , IP65 , contine toate elementele necesare bunei functionari a camerei,in 

fiecare cutie alimentarea trebuie protejata prin siguranta iar curentul trebuie stabilizat inainte de intrarea in 

alimentatorul camerei.Camera trebuie izolata fata de stilp 

- Diplay Full HD , diagonala minima 100 cm 

- Rack complet echipat (tavi , ventilatoare , alimentare , organizatoare de cablu , UPS , router 

Gigabit).Fiecare cablu trebuie marcat si etichetat. 
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-pozitia camerelor este atasata in anexa nr. 1 parte integranta din caietul de sarcini. 
 

 

 

 
 

V. Condiţii de PRESTARE 
 

1. Asigurarea serviciilor de supraveghere video , instruirea personalului care utilizeaza sistemul 

respectiv de  la sediul autoritatii contractante  unde sunt amplasate monitoarele. 

2. Prestatorul are obligativitatea de a furniza permanent serviciile respective sa asigure o buna 

functionare a sistemului si sa intervina ori de cite ori autoritatea contractanta o cere. 
 

3. Termene de intervenţie:  

- termenul de constatare a defecţiunilor va fi de maximum 4 ore de la anunţarea 

defecţiunii, iar cel de remediere de maximum 24 de ore de la constatare. 
 

4. Tarifele unitare ale serviciilor, prevăzute în ofertă au un caracter ferm şi nu se modifică pe 

durata valabilităţii contractului.  
 

 

 

VI. CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE : „PREŢUL CEL 

MAI SCĂZUT” 
  

 Contractul se va încheia cu operatorul economic a cărui ofertă răspunde la toate cerinţele 

solicitate în prezentul caiet de sarcini şi a cărui propunere financiară conţine preţul cel mai scăzut. 
 

VIII. MODUL DE ELABORARE A OFERTEI 
 

- Ofertantul va prezenta oferta de preţ pentru servicii supraveghere video/luna , 

cu angajamentul ca va mentine in permanenta sistemul functional . In cazul in care sistemul 

nu este functional pentru o perioada mai mare de 3 zile factura de furnizare a serviciului 

respectiv nu se achita. 

- Preţurile se vor exprima în lei.  

- Toate cerinţele caietului de sarcini sunt minimale şi obligatorii. Dacă cerinţele 

minime obligatorii nu sunt îndeplinite de ofertă, aceasta se descalifică. 
 

IX. PREZENTAREA OFERTEI 
 

 - Adresa la care se transmite oferta este : COMUNA BARCANESTI , sat BARCANESTI NR.63 , 

judetul Prahovaa , tel 0725913618 , pina la data de 04.08.2016  , ora 16 . 

- Limba de redactare a ofertei este limba română. 

 - Nu se solicită constituirea unei garanţii de participare. 
 

X. MODUL DE EVALUARE A OFERTEI 
 

  Pentru a evita contractarea unor servicii necorespunzătoare şi pentru a evidenţia cât mai 

uşor avantajele fiecărei oferte studiate în etapa prealabilă de testare de piaţă, criteriul de atribuire a 

contractului este „preţul cel mai scăzut” al ofertei totale, aplicat doar ofertelor acceptabile şi 

conforme. 

  Oferta declarată conformă şi care are cel mai mic preţ total fără TVA, va fi declarată 

câştigătoare. 

 

 

 


