Nr. înregistrare: 298/18.04.2018

INVITAȚIE DE PARTICIPARE
Facultatea de Construcții și Instalații invită operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea
contractului de achiziție publică pentru “DVR sistem supraveghere video”
1. Informații generale
1.1 Achizitor
Denumirea:
Adresa:
Responsabil achiziție:

Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași
Facultatea de Construcții și Instalații
Iași, Str. Prof. dr. doc. D. Mangeron nr. 1
Ing. Cezar Herța
Telefon: 0745867222
Email: cherta@tcm.tuiasi.ro

1.2 Publicarea invitației de participare și a documentelor anexate
www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice
1.3 Depunerea ofertelor
Ofertele se vor publica pe site-ul www.e-licitatie.ro până pe data de 23.04.2018, ora 12:00 și vor
avea codul CPV indicat la punctul 2.3 din Invitația de participare, publicată și pe site-ul
universității www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice.
1.4 Modul de elaborare a ofertei
 Propunerea tehnico-financiară
Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta să respecte în totalitate
cerințele prevăzute la punctul 2.3 din Invitația de participare și să furnizeze toate informațiile
solicitate cu privire la preț, precum şi la alte condiții financiare şi comerciale legate de obiectul
contractului de achiziție publică. Oferta trebuie să îndeplinească în totalitate specificaţiile tehnice
minime obligatorii, după cum au fost acestea stabilite la punctul 2.3.
Prețul va include și transportul la destinația de livrare:
Facultatea de Construcții și Instalații
Iași, Str. Prof. dr. doc. D. Mangeron nr. 1, Imobil R
1.5 Prezentarea ofertei
Limba de redactare a ofertei:
Moneda în care este exprimat prețul contractului:
Perioada minimă de valabilitate a ofertei:
2. Obiectul contractului
2.1 Tip contract:
Lucrări
☐;
;
Produse
Servicii
☐;

Română
Lei
30 zile

2.2 Denumire contract: „DVR sistem supraveghere video”
2.3 Descrierea contractului:
Nr.
Cod CPV
Produs/Specificații tehnice minimale
Crt.
1 35121000-8 DVR 16 canale HCVR4216A-S2:
DVR stand alone Tribrid HDCVI, Analog + IP Megapixel, compresie H
264, 16 intrari video, 16 intrari audio prin HDCVI (utilizand camere cu
microfon incorporat), 4 intrari audio analogice, HDCVI 1 canal 25 fps
(real-time) + 15 canale 15 fps la inregistrare 720P (1280X720), Analogic
400 fps (real-time) la inregistrare 960H(960X576), IP
1080P(1920X1080), playback simultan 16 canale, inregistrare la
detectie miscare, dupa orar, continuu, smart search, LAN, webserver,
soft client, 2 USB, suporta 2 hard disk SATA maxim 8TB, 1 iesire HDMI,
1 iesire VGA, RS485, suport dual streams permite vizualizarea de pe
telefonul mobil 3G smartphone, tableta (iPhone, iPad, Android,
Windows Phone), operare pentaplex, controlul speed domurilor cu
mouse (3D intelligent location), dimensiune mini 1U(375X285X55mm).

UM
buc

Cantitate
2

Termen de garantie: minim 18 luni
Calitatea produselor solicitate reprezintă cerințe minimale, operatorii economici pot depune oferte cu
produse echivalente care să satisfacă aceste condiții („sau echivalent”).
2.4 Termen de livrare: 5 zile de la data semnării contractului de către ambele părți
2.5 Sursa de finanțare: Finanțarea de bază – Facultatea de Construcții și Instalații
3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizitie publică:
Achiziție directă
4. Informații detaliate și complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare
Prețul cel mai scăzut.
5. Plata prețului contractului
Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în maxim 30 zile de la
recepție, în baza contractului de achiziție, facturii fiscale și a notei de recepție. Prețul contractului nu se
actualizează.
7. Anunț de atribuire
În urma finalizării achiziției directe, autoritatea contractantă va publica, pe pagina proprie de internet
www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice, un anunț de atribuire în termen de 15 zile de la data încheierii
contractului.
Întocmit,
Administrator șef facultate,
Ing. Cezar Herța

