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INVITAȚIE DE PARTICIPARE 
 

Facultatea de Construcții și Instalații invită operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea 
contractului de achiziție publică pentru “Servicii inlocuire echipamente defecte din sistemul de control 
acces si supraveghere video – Facultatea de Constructii si Instalatii” 

 
1. Informații generale 

 

1.1 Achizitor 

Denumirea:  Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași 
Facultatea de Construcții și Instalații 

Adresa:   Iași, Str. Prof. dr. doc. D. Mangeron nr. 1 
Responsabil achiziție:  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 16.09.2019, 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. 
Echipamentele vor fi înlocuite conform Notei de Constatare a defecțiunilor și în baza contractului 
de service nr. 10770/23.05.2019. 

 
1.5 Prezentarea ofertei 

Limba de redactare a ofertei:   Română 

Moneda în care este exprimat prețul contractului: Lei 

 
2. Obiectul contractului 

 

2.1 Tip contract: 

Lucrări  ☐; 

Produse ☐; 

Servicii ; 
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2.2 Denumire contract: „Servicii inlocuire echipamente defecte din sistemul de control acces si 

supraveghere video – Facultatea de Constructii si Instalatii” 

 

2.3 Descrierea contractului 

Nr. 

Crt. 
Cod CPV Denumire serviciu 

1 50610000-4 Servicii inlocuire echipamente defecte din sistemul de control acces si 
supraveghere video – Facultatea de Constructii si Instalatii: 

1. Sursa alimentare camere CCTV – 4 buc 
Sursa alimentare in comutatie cu back-up (12V/ 5A) 

2. Camera color de exterior – 3 buc. 
Camera Day/Night cu IR, compresie H.264, realtime, 25fps la rezolutia 
704x576, Bite Rate 32Kbps-2Mbps, 1/3” Sony SuperHAD CCD, 480 TVL, 
color, 600 TVL A/N, sensibilitate 0,3 Lux color, 0,03 Lux AN, lentila 
8mm/F1.6, inregistrare realtime la rezolutiileD1/Half-D1/CIF/QCIF, AWB, 
AGC, (Auto Gain Control), 2 intrari alarma, o iesire alarma, audio, stocare 
locala pe MicroSD card, iesire video BNC, Ethernet (10/100M), conector 
RJ45, protectie cu parola, multi-level group management, temperatura de 

functionare -20C - +50C 
3. DVR 16 canale – 1 buc 

DVR stand alone, compresie H.264, 16 intrari video, 16 intrari audio, 400 fps 
(real-time) la vizualizare, 224 fps (real-time) la inregistrare, rezolutie 
vizualizare D1 (704x576), rezolutie inregistrare D1 (704x576), inregistrare la 
detectie miscare, dupa orar, continuu sau intrari alarma, 16 intrari alarma, 6 
iesiri alarma (releu), LAN, webserver, soft client, 2 porturi USB, RS232, 
RS485 pentru comanda speed domuri, suporta 1 hard disk SATA, 2 iesiri 
videocomplex, 1 iesre VGA, operare pentaplex, telecomanda, controlul 
meniurilor cu mouse USB. 

4. Modul SR-IP-UTP – 2 buc 
Modul de comunicare echipament control acces 

Prestatorul va furniza si va instala echipamentele. 

 

2.4 Termen de prestare: 15 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 
recepția serviciilor, în baza facturii fiscale și a procesului verbal de recepție a serviciilor. 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 
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