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Uirectia lnvcaitii, Achizitii si Licii tii 
Serviciul Licitati }' 
Nr. l 66262/..Qr~.~..J%,2U 15 

Că tre, 
OPERATORII ECONOMICI INTERF.SATI 

Rcteritor la procedura de atribuire a contractului de achizitie public ă : „Acl:iziric cu monlnj sisYem video de 
supruveghere locuri de jouca' ; 

l!rmare a solicitării de clarific ări din partea unui operator economic interesat, în conformitate cu prevederile 
nrt.78, alin.l 1. ~ Iin OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi ţ ie publică , a contractelor de concesiune de 
lucră ri puhlicc ;i a contractelor de coiicesiune de servicii, cu modific ările si completările ulterioare, vă  comunicăm 
urniitt arelc: 

Intrcbarc nr.l: 
In lista de echipamente nu apar routerele necesare transmiterii imaginilor catre dispecerat, precizati daca 

~ icr ~ tc cchipaniente sunt furnizate de un operator de internet sau le includem in lista de echipamente pentru fiecare 
;talp in parte. 

ltaspuns nr.l: 
Atasă iu răspunsul iu- .166262/09.1 1.2015 intocmit de catre Serviciul Investitii si Achizitii. 

InU•cbare nr.2: 
Abonatnentul af'erent serviciului de internet pentru transmisia de imagini face obiectul acestei licitatii sau nu. 
Raspuns nr.2: 

ntasăm răspunsul nr.166262/09.1 1.2015 intocmit de catre Serviciul Investitii si Achizitii. 

~ 

L.ia-O 
Uirector executiv, 

Maria Nuta 

[lr~ 

~ ! c,. 	:x 



Municipiul Craiova 
Primaria Municipiului Craiova 
Direcţia Investiţii, Achiziţii si Licita ţii 
SERVICIUL INVESTITII, ACHIZITII 
Nr. 166262/..1/. kf 

Către, 
Serviciul Licita ţii 

Referitor la procedura de atribuire a contractului de achizitie public ă : ,,Achizitie cu montaj sistem 
video de supraveghere Iocuri dejoaca; 

Răspundem solicitării de clarificări transmise de către un operator economic interesat: 

Intrebare nr.1: 
In lista de echipamente nu apar routerele necesare transmiterii imaginilor catre dispecerat, 

precizati daca aceste echipamente sunt furnizate de un operator de internet sau le includem in lista 
de echipamente pentru fiecare stalp in parte. 

Răspuns 
Routerele vor fi furnizate de un operator de internet si nu fac obiectul achizitiei 

Intrebare nr.2: 
Abonamentul aferent serviciului de internet pentru transmisia de imagini face obiectul 

acestei licitatii sau nu. 
Răspuns 
Abonamentul aferent serviciului de internet nu face obiectul achizitiei. 

Director executiv, 	 Int cmit, 
Maria Nuta 	
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Municipiul Craiova 
Primaria Municipiului Craiova 
Direcţia Investiţi, Achiziţii şi Licitaţii 
Nr.//G/ 	10.2015 

Se aprobă , 
. o . ţ!inr 
• 

•V. ;i 	U: 

CAIET de SARCINI 
Achiziţie cu montaj sistem video de supraveghere locuri de joac ă  

1.SCOPUL ACHIZITIEI 

Prezentul caiet de sarcini are ca scop achizitionarea unui sistem de supraveghere video pentru 
supravegherea echipamentelor din locurile de joaca din municipiul Craiova. 

2.OBIECTUL ACHIZIŢIEI 

Sistem de supraveghere video cu camere video de exterior destinat supravegherii a 4 spatii de joaca 
din municipiul Craiova. 

In tabelul urmator sunt prezentate adresele acestor spa ţii: 

Nr. Zona Adresa 
1. Cartier 	Valea 	Roşie, 	zona 

Pieţei din Valea Roşie  
Str. 22 Decembrie 1989,bloc C6 

2. Zona 	Biserica 	Sf.Dumitru- 
Liceul Fr. Buze şti  

Str. Ştirbei Vodă  

3. Zona Poştă  Cartier Craiovi ţa Nouă  

4. Zona staţia de carburant B-dul Dacia 

Sistemul va asigura supravegherea video pe timp de zi şi de noapte a acestor spatii de joaca 
astfel încât să  se realizeze detec ţia şi identificarea oric ăror persoane care savarsesc infractiuni in 
perimetrul supravegheat, conform prevederilor Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, 
valorilor şi protecţia persoanelor, cu rnodific ările şi completările ulterioare, precum şi a HG nr. 301 / 
2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de apiicare a Legii nr. 333 / 2003 privind paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protec ţia persoanelor. 

Imaginile captate de camereie video vor fi transmise prin reteaua 40 sau prin fibr ă  optică  a unui 
operator de telefonie mobila sau fix ă  catre centrul de supraveghere (Dispecerat), care va fi instalat in 
Cladirea Poli ţiei Locale, situata la adresa str. Dimie Gerota. 

Latimea de banda alocata de catre operatorul de tetetnie mobila sau fix ă  trebuie sa fie de minim 
4 MB/s, pentru a garanta transmisia fluxului de date la pararnetrii r ăecesari. 

In fiecare din cele 4 zone vor fi instalate 2 camere video ctigitale fixe, alimentate de un subsistem 
fotovoltaic autonom. Acesta es•te aicatuit din 2 pnouri solare fotovoitaice, un regulator de incarcarc si 
o baterie de acumulatori de 12 V, de mare capaciate. Pnîru transmisia datelor catre centrui de 
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supraveghere se foloseste un router wireless, conectat la reteaua 4G sau fibr ă  optică  a unui operator de 
telefonie mobila. 

Zonele supravegheate sunt de forma aproximativ dreptunghiulara. Toate echipamentele vor fi 
montate pe un stalp metalic octogonal cu flansa, fîxat pe o fundatie de beton. La baza stalpului se va 
executa un lacas subteran etans, care va adaposti acumulatorii de 12V. Alegerea pozitiei stalpului 
trebuie facuta la fata locului pentru fîecare zona, intrucat sunt foarte multi factori de care trebuie tinut 
cont. 

Se va concepe un sistem modular, care sa ofere posibilitatea de a extinde numarul de zone 
supravegheate, prin adaugarea de echipamente. Numarul maxim de zone ce vor fi supravegheate este 
de 16. 

In plus, este necesar ca împreun ă  cu sistemul de supraveghere video să  fîe livrate accesoriile 
necesare instal ării, precum si serviciile de proiectare, execu ţie, instalare şi întreţinere. 

IN r. crt Denumire produs Cod CPV 
1 Sistem de supraveghere video 32323500-8 

3. CANTITATE 
Se va achizitiona sistem video de supraveghere -camere video de exterior pentru supravegherea a 4 
spatii de joaca din municipiul Craiova+centrul de supraveghere (Dispecerat). 

4.CERINŢE PRIVIND CARACTERISTICILE TEHNICE 

Aceste cerinţe tehnice sunt cerin ţe minimale. 
Orice ofertă  care nu întrune şte aceste cerinţe va fi considerată  ca neconforma şi nu va fi luată  în 
considerare. 

4.1 Cerinţe generale 

Toate cerinţele tehnice sunt minimale si obligatorii. Toate echipamentele ofertate trebuie s ă  fîe 
compatibile cu standardele de alimentare cu energie electric ă  disponibile în România, respectiv 
tensiune nominala 230V curent alternativ cu frecventa de 50 Hz. 

Toate echipamentele ofertate trebuie s ă  fie noi si neutilizate. Ofertan ţii vor include în ofertă, un 
document care să  certifîce că  modelele echipamentelor ofertate sunt în produc ţie (nu sunt declarate 
EOL) la data ofertei. De asemenea, trebuie sa specifîce in clar producatorul si modelul pentru fîecare 
echipament. 

Pentru fîecare echipament în parte se vor livra accesoriile si cablurile de conexiune necesare 
funcţionării si interconectării acestora, indiferent dac ă  acestea au fost sau nu expres solicitate. 

4.2 Specificaţii tehnice 
Specifîcaţiile tehnice sunt prezentate in tabelele de mai jos. 

Echipamente instalate in fîecare zona supravegheata: 

Nr. 
crt. 

Denumire U.M. Cantitate Caracteristici 

1 Camera video IP de buc. 2 Senzor imagine: 1/3 CMOS cu scanare 
exterior zi/noapte progresiva 

Rezolutie: min2 MP (minl92O x 1080) 
Lentila: fixa 4 mm 
Iluminare minima: 0.7 lux la F1.2 
Compresie video: H.264/MJPEG 
Rata transmisie video: 32 kb/s - 16 Mb/s 
Protocoale:TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, 



1 RTRTSP,PPPoE,SMTP,NTP,UpnP, 
ICMP,IGMP,SNMP, FTP, 802.1X, QOS, HTTPS 
(SIP,SRTP,IPv6 optional) 
Standard: OnVIF, PSIA, CGI 
Alimentare: 12 Vcc 
Putere: max. 9W cu iluminator 
Temp. functionare: -30°C - +60°C 
Umiditate: max. 95%, fara condens 
Grad protectie carcasa: 1P66 

2 Panou fotovoltaic buc. 2 Putere de varf (Pmax): min200W 
Randament: cca. 1 5% 
Tensiune maxima (Vmp): 36,97V 
Curent maxim (Imp): 5,41A 
Tensiune in gol (Voc): 45,84V 
Curent de scurtcircuit (Isc): 5,7 A 
Celule: 125 x 125 mm, 72 inseriate 
Greutate: max 16 kg 

3 Regulator de incarcare buc. 1 Tensiune sistem: 12/24 V cu autorecunoastere 
Curent maxim incarcare: 20 A 
Protectie descarcare profunda: 1 1 - 12 V/ 22 - 24 V 
Tensiune maxima pe panou: 30 V Ia 12 V 
Consum propriu: 5 - 8 mA la 12 V 
Tip baterie: Pb - acid 

4 Acumulator 12V de mare buc. 2 Tensiune nominala: 12 V 
capacitate Capacitate nominala (20 ore): 200 Ah 

Curent maxim descarcare: 1800 A (5 secunde) 
Temp. functionare: 
Descarcare -20°C - 60°C 
Incarcare 00  C - 50° C 

5 Cutie metalica etansa bue. 1 

Stocare -20° C - 500  C 

Dimensiuni:compatibile cu echipamentele 

6 Stalp metalic octogona1 cu buc. 1 

Grad protectie: 1P66 

Lungime: 6m 
flansa Tabla de otel galvanizat 

Nota:Toate caracteristicile tehnice definite se vor interpreta prin luarea în considerare a 
menţiunii sau echivalent. 

Notă :-Camerele video de exterior trebuie s ă  fie suficient de rezistente pentru a face fa ţă  
intemperiilor; 

- Camerele video de exterior trebuie s ă  fie proiectate şi testate pentru a rezista la z ăpadă, ploa1e, 
soare şi temperaturi extreme între -30grade celsius şi +60 grade celsius.Documentele care dovedesc 
aceste cerinţe se vor prezenta la propunerea tehnic ă . 

In Centrul de supraveghere se vor instala urmatoarele echipamente: 

Nr. Denumire U.M. Cantitate [Caracteristici 

1 Inregistrator video de buc. 1 	Pintrare video: 16 canale IP 
retea (NVR) Audio bidirectional: 1 canal BNC (2.0 Vp-p, lkfl) 

Protocol : OnVIF 



rombil 

Rezolutie inregistrare: 5MP /3MP /1080P /UXGa / 

720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF 
Latime banda intrare: 80 Mb/s 
Unitati stocare: 4 x HDD SATA, USB 2.0 
Management HDD 
Iesire HDMI: 1 canal, 1920 x  1 080P /5OHz 
Iesire VGA: 1 canal, 1920 x  1080P /5OHz 
Posibilitate de montare in rack 1 9 
Interfata retea: 1 x mufa RJ45, 10/100/1000 Mb/s 
Ethernet autoadaptabila 
Alimentare: adaptor 230V / 12 Vcc 
Temp. functionare: -10°C - +55°C 
Umiditate: 10% - 90% 

2 Unitate de stocare buc. 4 	Capacitate: 4 TB 
(HDD) Interfata: SATA 3 

Functionare permanenta (24 ore/zi, 365 zile/an) 

3 Sursa neintreruptibila buc. 11 	Putere: 1200W/1500VA 
de tensiune Posibilitate de montare in rack 1 9 

Cu protectie la supraincarcare si supradescarcare 

4 PC statie de lucru buc. 1 Carcasa: cu posibilitate de montare in rack 1 9 2U 
(vizualizare) Sistem de operare windows 8. 1 ,mouse şi tastatură  

wierless; 
Placa video dedicată, suportă  pâna la 4 monitoare, 
rezoluţie maximă  2560x 1 600;Blu-ray writer; 
Include soft management NVR-uri. 

5 Router 5P Gigabit C. 1 Frecventa: 2.4 - 2.4835 GHz 
Rata transfer: 450 Mb/s 
Standarde wireless: IEEE 802.11 n, IEEE 802.11 g, 
IEEE 802.11b 
Tip retea WAN: Dynamic IP/Static IP/PPPoE/ 
PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access)/BigPond 
Wireless: 64/128/152-bit WEP, WPA/ WPA2,WPA- 
PSK / WPA2-PSK 
Alimentare: adaptor 230V / 12 Vcc - 1.5A 
Putere: max. 18W 
Temp. functionare: 0°C - +40°C 
Umiditate: 10% - 90% 

6 Rack 1 9 22U buc. 1 	TUsa frontala din sticla securizata 
Panouri laterale detasabile, cu incuietori 
Dimensiuni: compatibile cu echipamentele 
Incarcare: statica max. 2000 kg 

7 Monitor / TV buc. 2 	1 Diagonala ecran: 101 cm (40 inches) 
Formatecran: 16:9 
Rezoluţie ecran 1920 x 1 080 
Tehnologie: LED/LCD 
Suport de perete: inclus 
Temp. functionare: -10 0C - +55°C 
Umiditate: 10% - 90% 

Nota:Toate caracteristicile tehnice definite se vor interpreta prin luarea în considerare a 
menţiunii sau echivalent. 



Materiale auxiliare: 

Ni Denumire U.m. Cantitate 	, Caracteristici  

1 Cablu UTP ml cantitatile vor fi stabilite prin Categoria 5E, cu perechi 
proiectul tehnic care se va torsadate, neecranat 

înainta 

2 Cablu FTP ml cantitatile vor fi stabilite prin Categoria 5E, cu perechi 
proiectul tehnic care se va torsadate, ecranat 

înainta 

3 Materiale auxiliare de ml cantitatile vor fi stabilite prin Tipul (dimensiunile) si 
montaj (tub rigid proiectul tehnic care se va cantitatile vor fi stabilite prin 
PvC, canal cablu înainta proiectul tehnic 
PvC, tub riflat PVC) 

4 Elemente imbinare buc cantitatile vor fi stabilite prin Tipul si cantitatile vor fi 
(coturi de imbinare, proiectul tehnic care se va stabilite de ofertant, in functie 
suporti fixare, doze) . 	 înainta de lungimea traseelor de cablu 

5.GARANŢIE ECHIPAMENTE 

Garan ţia echipamentelor va fi de minim 24 luni. 
Pentru camerele video si inregistratorul video de retea garantia va fi de 48 luni. 

6.SERVICII PRESTATE ŞI TERMENE DE LIVRARE 

Pentru buna derulare a implement ării, autoritatea contractant ă  impune următoarele condi ţii 
referitoare la termenele de livrare: 

. livrarea echipamentelor, instalarea si punerea în func ţiune inclusiv instalarea şi configurarea la 
sediul Dispeceratului se va face în termen de 45zile de la primirea ordinului de începere. 

• asigurarea garan ţiei pe o perioadă  de minimum 24 de luni pentru întregul sistem. 

7. ALTE CERINTE 

GARANŢII 

- Perioada de garan ţie se referă  la toate componentele. 
- Pe toată  perioada de garan ţie furnizorul se obliga să  asigure cu titlu gratuit asistenta gratuit ă  Ia 

cerere şi remedierea/repararea oric ăror defec ţiuni care nu sunt generate din culpa achizitorului, 
inclusiv îniocuirea componentelor defecte cu unul nou dac ă  repararea nu este posibil ă ; 

- Perioada de Garan ţie va începe de la data instal ării şi punerii în func ţiune a sistemului de 
supraveghere; 

- Furnizorul poartă  întreaga răspundere asupra calit ăţii produselor oferite. 
- În cazul apari ţiei unor defec ţiuni în garan ţie, intervenţia trebuie efectuată  în maxim 72 ore din 

momentul înştiinţării furnizorului; 
- Să  asigure piese de schimb şi service în garan ţie; 
- Furnizorul va prezenta planul de între ţinere în garan ţie; 

Notă :Oferta va con ţine date referitoare la rnentenan ţa sistemului si anume descrierea 
operaţiilor de prevenţie şi corecţie şi o estimare a valorii serviciilor de mentenan ţă . Valoarea 



estimată  a serviciilor de mentenanţă  nu va face parte din propunerea financiară, ci va fi 
inaintată  separat. 

ASIGURAREA CONFORM1TĂŢII PRODUSULUI 
- Produsele livrate vor îndeplini cerinţele minime cuprinse în caietul de sarcini , în conformitate 

cu desenele, specificaţiile, standardele şi practicile de asigurare a calit ăţii, specifice 
producătorului şi vor fi identice cu produsele oferite spre v nzare. 

- Produsul să  fîe nou, de ultima generaţie; 
- Beneficiarul îşi rezervă  dreptul de a verifica conformitatea produsului înainte de livrarea 

acestuia; 
- Ofertantul să  asigure documentaţia tehnică  de exploatare, între ţinere şi garanţie scrise în limba 
• romană ; 
- Aete necesare 
Certifîcări şi atestate care asigura respectarea standardelor europene aplicabile. 

8.VALOAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO 
Preţul ofertat de către furnizor va fi în ,,lei şi trebuie să  fie ferm şi să  acopere toate cheltuielile directe 
şi indirecte şi profîtul pentru toate obligaţiile, riscurile, şi responsabilităţile stabilite sau implicit ce 
decurg din contractul de furnizare pentru livrarea la termen a produsului. Pre ţul va include şi 
cheltuielile legate de transportul p n ă  la locul de livrare. 

9. SURSA DE FINANŢARE:Bugetul local 

10. CRITERIUL DE ATRIBUIRE:Preţul cel mai scăzut 
Criteriul de atribuire se va aplica pentru ofertele care îndeplinesc cerin ţele din prezentul caiet de 
sarcini. 
Notă : 

Toate cerinţele din Caietul de Sarcini sunt minimale şi obligatorii. Specificaţiile tehnice care 

indică  o anumită  origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă  de fabrică  sau de comerţ , un 

brevet de invenţie, o licenţă  de fabricaţie, sunt mentionate doar cu scopul de a identifîca cu rÎ lurirî 

tipurile de produs ca şi concept şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori 

economici sau a anumitor produse. Aceste specifica ţii vor fi considerate ca av nd menţiunea de «sau 

echivalent» iar ofertantul are obiigaţia de a demonstra echivalenţa produselor ofertate cu cele 

s 	solicitate dacă  este cazul. 

11. PRECIZĂRI 
Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incit aceasta sa respecte cerin ţele prezentului caiet de 
sarcini. 
Propunerea financiară  va conţine distinct preţul echipamentelor şi preţul montajului, iar cantităţile 
vor fi: Echipamente instalate / zona supravegheata x 4zone., echipamente în Centrul de supraveghere 
(Dispecerat) şi caritităţile de Materiale auxiliare ce vor fi stabilite prin proiectul tehnic care se va 
înainta de către ofertant. 

Director executiv, 	 Întoc it, 
Nuţă  Maria 
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Vedere A 	• 	. 	 Vedere B 
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Cutie metalica  
ensa(lP66)__ 

Camera video 

Staip metalic 
octogonal cu flansa 

Lacas etans pentru 
acumulatori 

Fundatie stalp 


