
 

Anunț consultare piață  
privind achiziția de echipamente și rețea internet-wireless în parcul Tăbăcărie 

  
Informații generale privind autoritatea contractantă : 

 Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631 

-Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod 

poștal 900725 

-Număr telefon/fax: 0241/488176 

 

Informații generale privind obiectul de consultare piață : 

- achiziția de echipamente și rețea internet-wireless în parcul Tăbăcărie. 
  

Descrierea consultării : 

 Primăria Constanța intenționează să achiziționeze „Echipamente și rețea 
internet-wireless în parcul Tăbăcărie”. 

 
Aspecte supuse consultării : 

Echipamentele și rețeaua internet-wireless, trebuie să îndeplinească 

următoarele caracteristici: 
- rețeaua internet-wireless trebuie să asigure acoperirea zonei cuprinsă între 

Teatrul de Vară și Restaurant Zodiac din parcul Tăbăcărie, indiferent de 
zonele de vegetație; 

- sistemul trebuie să asigure securitatea utilizatorilor și a subrețelelor; 
- viteza datelor de transfer să fie comparabilă cu a unei rețele fixe; 
- rețeaua să poată fi interconectată cu alte rețele; 

- echipamentele să  permită integrarea unui sistem de plata prin SMS; 
- echipamentele trebuie să permită sistem Roaming, astfel ca utilizatorii să se 

poată deplasa oriunde fără să își piardă conexiunile de la un echipament la 
altul; 

- aplicația trebuie să permită controlul fiecărui echipament, detectarea unei 

defecțiuni și puterea de recepție-emisie; 
- sistemul de administrare trebuie să permită accesarea atât din interiorul cât 

și din exteriorul rețelei; 
- interfața trebuie să permită crearea de utilizatori pe nivele de administrare; 
- să existe posibilitatea ca prin intermediul interfeței, utilizatorul să poată fi 

redirecționat către reclame, site-uri; 
- să existe posibilitatea ca prin intermediul interfeței, utilizatorul să poată fi 

limitat la accesul către anumite site-uri și la viteza de acces la internet; 
- să existe posibilitatea creării unei liste cu utilizatorii, traficul generat, device-

ul folosit, precum și adresa fizică a device-ului; 

- prin intermediul rețelei să existe posibilitatea interconectării cu sisteme 
camere video, sisteme info-chioșc; 

- să permită crearea mai multor subrețele vizibile sau invizibile utilizatorilor, 
care să permită transmisie TV online, gestionarea consumului de energie, 
etc.;  

- dispozitivele propuse trebuie să fie conforme Directivei 1999/5/CE 
 

 Se solicită opinia executantului cu privire la : 

- propunere tehnică privind proiectarea și execuția, cu respectarea cerințelor 
minime sus menționate; 

- propunere financiară privind echipamentele și rețeaua internet-wireless; 

- soluție pentru alimentarea echipamentelor wireless deoarece în parcul 

Tăbăcărie nu există alimentare cu energie electrică.  



 

 
 

Data afișării anunțului : 31.01.2017 

Data limită transmitere propuneri : 03.02.2017 ora 16.00 

Data limită consultare : 06.02.2017 ora 16:00 

Modalitate desfășurare : 

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite propuneri privind 
condițiile tehnice, oferte de preț, etc.,  în vederea elaborării caietului de sarcini și a 

estimării valorice. 

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

– 0241488176. 

 

 


