
Anunț consultare piață 

privind achiziția serviciului de întreținere și conservare panouri cu ecran Led amplasate 

în Stațiunea Mamaia 
 

 
Municipiul Constanţa; Cod Fiscal 4785631 
Adresa : Primăria Municipiului Constanţa, B-dul. Tomis, Nr.51, Constanţa, cod poștal 

900725, tel/fax 0241/488151 
 

Descriere consultare – Primăria Constanța intenționează să achiziționeze serviciul de 
întreținere și conservare panouri cu ecran Led amplasate în Stațiunea Mamaia. 
 

Obiectul consultării: îl constituie achiziția serviciului de întreținere și conservare panouri 
cu ecran Led amplasate în Stațiunea Mamaia cu următoarele date tehnice/caracteristici: 

  
Date tehnice ecran Led – Ph 10 mm – 4x3m: 

 

- ecranele sunt formate din cabinete de 960x960mm, fiecare având card de control 

independent, model Colourlight, 

- fiecare cabinet este echipat cu 3 surse în comutație, de 50A, care alimentează 

fiecare 2 rânduri de module Led, cardul de semnal, denumit “receiving card”, splitter-ul 
de semnal, denumit “hub” și ventilatoarele care asigură răcirea cabinetelor, 

- în fiecare cabinet intră curent 220V, transformat prin cele 3 surse în comutație în 

curent de 5V, tensiune la care funcționează receiving card-ul, hub-ul, modulele cu led,  
- o singură tensiune de 220V iese din sursă, pentru ventilatoare care funcționează 

la 220V, 

- ecranele sunt certificate CE, ROHS,ISO, 
- ecranele au o perioadă de funcționare NON STOP, producătorul recomandă ca în 

perioada de funcționare să nu fie oprite, practic când vor fi nefuncționale să fie lăsate 
mergând, fără imagine, cu un consum foarte scăzut, 

- pe timpul rece ecranele sunt prevăzute cu o carcasă de protecție, 
- ecranele sunt de exterior, cabinetele sunt din oțel, tratate împotriva apei, având 

IP65. 

Mod de funcționare: Pentru început se setează configurația acestuia, lucru deja făcut de 
producător și livrat cu toate setările salvate pe un calculator cu sistem de operare 

Windows și printr-un program denumit LEDVISION. 
Între calculator sau orice alt dispozitiv (mixer, dvd, etc), există un “SENDING BOX”, 

cutie de transmitere date, care criptează semnalul şi îl trimite primului cabinet din ecran, 

în “RECEIVING CARD”, card de primire date, după decriptarea acestuia se distribuie prin 
intermediul “HUB-ului” fiecărui rând de module. Semnalul este trimis în fiecare cabinet, 

acestea fiind conectate între ele cu cablu de semnal RG45 și cablu de curent 220 V. 

  
 Aspecte supuse consultării în vederea elaborării caietului de sarcini și a estimării 

valorice pentru un număr de 5 bucăți panouri cu ecran Led și 1 bucată panou cu ecran 
Led cu față dublă. 

 
 
 

 
 

 
 



 Se solicită opinia agenților economici cu privire la: 
 

1.  Întreținere săptămânală a panourilor cu ecran Led prin curățare praf, nisip, 
corpuri străine, pânze de păianjen, etc) – pentru 22 de săptămâni  respectiv 

(01.05.2017-30.09.2017). 
2. Întreținere și verificare săptămânală a celor două Diesel generatoare amplasate 

în Piațeta Perla și Piațeta Cazino – (pornit, oprit, verificarea nivelului de 

combustibil, verificarea conexiunilor, verificarea aspectului exterior, curățare, 
praf, nisip, corpuri străine, etc) - pentru 22 de săptămâni respectiv (01.05.2017 

– 30.09.2017). 
3. Conservarea panourilor cu ecran Led pentru sezonul rece  

- montare huse de protecție (carcase) = 5 bucăți panouri cu ecran Led și 1 

bucată panou cu ecran Led cu față dublă  
- verificare în extrasezon a panourilor cu ecran Led - verificarea scheletului 

metalic (dacă a prins rugină datorită umidității), verificarea huselor de protecție 
(să fie bine prinse), etc. – o dată pe lună x 7 luni de extrasezon (01.10.2017 – 
30.04.2018) 

- verificare în extrasezon a celor două Diesel generatoare  împotriva 
vandalizării, înghețului, etc - o dată pe lună x 7 luni de extrasezon (01.10.2017 – 

30.04.2018)   
- demontare huse de protecție (carcase) = 5 bucăți panouri cu ecran Led și 

1 bucată panou cu ecran Led cu față dublă (luna aprilie 2018) 
 

- prețul unitar pentru fiecare operațiune în parte, va include toate cheltuielile. 

- propunerea financiară va fi prezentată în prețuri unitare și la valoare totală, inclusiv 
taxa pe valoare adăugată, care va fi evidențiată distinct. 

 
Data afișării anunțului : 11.04.2017 
Data limită transmitere propuneri :  19.04.2017 ora 16.00, 

Data limită transmitere consultare: 20.04.2017. 
 

Modalitate desfășurare : Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite 
propunerea de preț în vederea elaborării caietului de sarcini și determinarea valorii 

estimate, cu respectarea celor precizate în anunț. 
 

Propunerile vor fi transmise la adresa de email: carmen.savu@primaria-constanta.ro, la 
sediul din str. Mihail Kogălniceanu, nr. 28, Constanța, sau la nr. Fax – 0241488176. 
 


