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Nr. ETTI  399 / 07.07.2016 
 

Invitație de participare 
 

ACHIZITIE DIRECTA 
 

Prin prezenta invităm operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea contractului 
de achizitie „sistem de supraveghere si alarmare”. 
 
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: +40-232-270041; 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 11.07.2016 ora 13:00. 
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 ”sistem de supraveghere si alarmare” 
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. Pretul final va include instalarea si punerea in functione a celor doua sisteme de 
supraveghere si, respectiv, de alarmare. 
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 pe tot lotul de produse. 
 
 
         Administrator Sef, 
        Dr.ing. Gina Corban 
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Anexă 
 

Caiet de sarcini 
 
Obiectul contractului este achizitionarea de „sistem de supraveghere si alarmare” conform 
tabelului de mai jos: 
 
Nr 
crt 

COD CPV Denumire  produs UM Cant. 

1 35113100-0 

Sistem de supraveghere cu instalare si punere in 
functiune inclusa format din: 
DVR stand alone HDCVI - compresie H.264, 4 intrari video,1 
intrare audio, 100fps (real-time) la inregistrare 720P(1280x720), 50fps 
1080p (1920X1080), playback simultan 4 canale 100fps (real-time) 
la1080P(1920x1080)/720P(1280x720)/960H(960X576), inregistrare la 
detectie miscare, dupa orar, continuu, smart search, LAN, webserver, 
soft client, 2 USB, suporta 1 hard disk SATA II si III, 1 iesire HDMI, 1 
iesire VGA, RS485, suport dual streams permite vizualizarea de pe 
telefonul mobil 3G smartphone, tableta (iPhone, Android, Win mobile , 
Symbian, BlackBerry) operare pentaplex,controlul speed domurilor cu 
mouse (3D intelligent location), dimensiune mini 1U(325x245x45mm), 
Calitate excelenta a imaginii – 1 buc 
HDD 500 GB SATA 1buc 
Camera dome de interior HDCVI Senzor 1Megapixel 
CMOS,rezolutie 1280x720@25fps, Smart IR 20m, Day/Night cu filtru 
IR autoretractabil, lentila 3.6mm (6mm,8mm optional), sensibilitate 
0.01Lux/F1.2, 0 Lux IR on, 2D noise reduction, temperatura de 
functionare -30°C~60°C, alimentare DC 12V, transmisia se face pe 
cablu coaxial sau UTP (cu videobalun) pe o distanta de pana la 
800m/RG59, carcasa plastic – 1 buc 
Alimentator 12V/1Ah – 1 buc 
Cablu FTP Cat6E aprox 10 ml 
Balun pasiv HDCVI - 2buc 

buc 1 

2 35113100-0 

Sistem de alarmare cu instalare si punere in functiune 
inclusa format din: 
Centrala de alarma PC1404 - 4 zone pe placa extensibile la 8 prin 
DUBLARE de zone sau adaugare zone de pe tastatura , maxim 8 
tastaturi inclusiv noua tastatura PC1404RKZW, 1 partitie,  memorie 
pentru 128 evenimente, comunicator telefonic digital, 2 iesiri 
programabile, tastatura PC1404RKZW, fără transformator – 1buc 
Detector de miscare PIR LC100 deschidere 15m la 90°, imunitate 
PET (reglabil intre 15-25kg), reglaj sensibilitate, numarator de 
impulsuri, compensare termica, imunitate RFI/EMI, contact de alarma 
tip A, tamper – 1 buc 
SIRENA EXTERIOR LADY PI – 1 buc 
ACC 7AH CENTRALA – 1 buc 
ACC 7AH SIRENA -  1 buc 
TRANSFORMATOR – 1 buc 
Cablu alarmare – 25ml aprox 

buc 1 
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Termenul de livrare si instalare a produselor: 10 zile de la data semnării contractului/comenzii de 
către ambele părți 
 
Recepția produselor se va realiza la adresa beneficiarului. 


