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Nr. ETTI  593/07.11.2016 
 

Invitație de participare 
 

ACHIZITIE DIRECTA 
 

Prin prezenta invităm operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea contractului 
de achizitie ”Servicii de mentenanță sistem alrmare in caz de incendiu și sistem de controol 
acces si supraveghere Corp A, Copou”. 
 
1. Informații generale 
1.1. Achizitor 
Denumirea: UNIVERSITATEA TEHNICĂ ,,GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI 
Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 
B-dul Carol I nr. 11A 
IAŞI – 700506 ROMANIA 
Tel: +40-232-701631; Fax: +40-232-217720 
1.2 Termenul de postare a ofertelor în catalogul SEAP si totodata transmiterea acestora către 
achizitor la Administrația facultății este de 11.11.2016 ora 10:00. 
1.3 Depunere oferte 
Ofertele se încarcă în catalogul electronic SEAP și se depun totodată în format tiparit la biroul 
Administratorului Sef al Facultății ETTI sau la secretariatul facultății, B-dul Carol I, nr. 11A, IAŞI – 
700506, Imobil A, etaj 1, sala III.36.  
 
2. Obiectul contractului de achizitii 
2.1 Contract de furnizare produse “Servicii de mentenanță sistem alrmare in caz de incendiu 
și sistem de controol acces si supraveghere Corp A, Copou” 
2.2 Descrierea produselor care se dorește a fi achiziționate este precizată în caietul de sarcini 
publicat împreună cu această invitație de participare. 
2.3 Livrarea produselor 
Produsele se vor livra la adresa achizitorului menținionată mai sus în această invitație de 
participare. Astfel, pretul final al produselor va include și costurile de livrare la adresa beneficiarului. 
2.4 Durata contractului de achizitie: până la data efectuării plății de către beneficiar, maxim 30 de 
zile de la data livrării produselor 
2.5 Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: prețul cel mai mic pentru toate serviciile 
din contract. 
 
 
         Administrator Sef, 
        Dr.ing. Gina Corban 
 



Anexă 
 

Caiet de sarcini 
 
Obiectul contractului este “Servicii de mentenanță sistem alrmare în caz de incendiu și sistem 
de controol acces si supraveghere Corp A, Copou” conform tabelului de mai jos: 
 

Nr 
crt COD CPV Denumire  produs Periodicitate Cant. 

1 50610000-4 

Serviciu de mentenanță sistem de alarmă în caz de 
incendiu care cuprinde: 

• Centrala de alarmare principală tip SYNCRO 4 
• Centrala de alarmare secundara acelasi tip 
• Detectoare de fum optici, detectoare de 

temperature in numar de 116 
• Sistem de iluminat pentru semnalizare hidranti – 

45 de lampi 
• Sistem de alarma sonora si iluminat de 

evacuare (102 lampi, 2 bucle)  

trimestriala 4 

2 50610000-4 

Serviciu de mentenanță sistem de control acces și 
supraveghere video care cuprinde: 

• Unitate centrală de control acces de tip 
CARDAX N32C si modul periferic N32R 

• Unitate centrala pentru controlul accesului in 
retea prin tastatura sau cititor cartel 
magnetica/proximitate. Programare prin 
software PC, system d eoperare windows, 
posibilitate de configurare 20 orare, 100 zone 
de acces, antipass 

• Unitate locala pentru controlul accesului in retea 
pentru usa dublu sens 

• Sursa in comutatie 13,8 v/3.5A 
• Sursa neintreruptibila monofazata 1000VA 
• Tablou electric alimentare system video 
• Yale electromagnetice cu butoane de 

deschidere de urgenta (verde) 8 buc 
• Cititoare de cartele de proximitate pentru control 

acces 8 buc 
• Yala magnetica 250kg ci contact magnetic 
• Usa garaj automatizata 
• 8 camere video de supraveghere + unitate DVR  

  
 

semestriala 2 

 
Contractul se va realiza pe durata de un an. 
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