Anunț consultare piață
privind achiziția echipamentelor și materialelor pentru intervenție și
salvare
Obiectul consultării : îl constituie achiziția echipamentelor și materialelor
pentru intervenție și salvare
Detalii tehnice:
Primăria Municipiului Constanța intenționează să achiziționeze următoarele
echipamente obligatorii:
- Radiotelefon portabil profesional digital - 100 buc.
Radiotelefon portabil profesional digital: Banda de frecvente UHF 400-470 MHz
Protocol digital DMR, TDMA Digital Air Interface – 2 slot/1 carrier in 12.5 KHz In
conformitate cu ETSI DMR Standard TS 102 361-1, -2 & -3
1. Putere: 1 - 4 W (programabila de la 1 ÷ 4 W)
2. Banda de frecventa: VHF 400÷470 MHz
3. Ecart intre canale Rx/Tx mod analogic: 12,5/20/25 KHz in mod digital: 12,5
KHz
4. Numar de canale: min. 16
5. Functia de scanare canale
6. Posibilitate parolare la scriere si citire
7. Microfon incorporat
8. Temperatura de operare: -30° ÷ 60°C
9. Stabilitate de frecventa in gama de temperature de operare: max. ± 1 ppm
10.Sensibilitate receptor in mod analogic: max. 0,45 μV la 20 dBSINAD ptr.
ecart de frecventa de 12.5 KHz
11.Sensibilitate in mod digital: max. 0,3 μV in conditii de max. 5 % BER
12.Putere audio difuzor intern min. 1 W
13.Distorsiuni audio receptor: max. 10 %
14.Distorsiuni audio emitator: max. 2 %
15.Radiatii neesentiale in mod analogic: - 65 dB
16.Protocol Semnalizare PL/DPL, QT/DQT, 5 tonuri
17.Protectie la umiditate, praf: conform standard MIL STD 810 IEC 60529 IP54/55
18.Temperatura operationala cu acumulator Li-Ion: -10°C / +60°C
19.Durata de utilizare in regim 5-5-90 apx. 13 ore
20.Greutate cu antenna flexibila si acumulator max. 300 g
21.Incarcator rapid timp de incarcare max. 2 ore
22.MTBF (Media timpului de buna functionare) – min. 35000 ore
Statiile radio de emisie-receptie trebuie sa indeplinesca cerintele de standard:
- TIA 603, EN300 086 & 219 ANALOG
EN 300 113 DIGITAL
R&TTE & SIGURANTA: EN 300 086-2, EN 300 113-2, EN
300219-2, EN301 489-5, EN 60065, EN 60950-1, EN
60215, EN 62209 (SAR).
23.Continut pachet: statie radio, antena, acumulator min. 2000 mAh, incarcator
rapid individual, clip prindere la centura, manual de operare
- Livrarea produselor se face de catre furnizor in locatiile beneficiarului.
- Statiile se vor livra programate pe frecventa beneficiarului, frecventa ce va
fi pusa la dispozitie dupa semnarea contractului.
- Transportul se va face cu mijloace care sa asigure protectia la deteriorari
mecanice si climatice, cu respectarea normelor in vigoare.

- Fiecare echipament trebuie sa aiba o eticheta care sa cuprinda dupa caz:
denumirea, producatorul, anul fabricatiei (an fabricatie: 2018, 2019), seria
fabricatiei, marcaj CE.
- Ofertantul trebuie sa prezinte odata cu oferta, documentele care sa ateste
ca este producator, reprezentant al producatorului sau distribuitor al acestuia
pentru produsele respective.
a) Toate statiile radio vor fi de la acelasi producator.
b) Termen de livrare: 45 zile de la semnarea contractului.
c) Actele care insotesc produsele la livrare sunt:
- Aviz expeditie.
- Factura fiscala.
- Cartea tehnica a produsului sau specificatii tehnice.
- Manual de utilizare si intretinere.
- Certificat de calitate / garantie.
- Declaratie de conformitate.
Toate documentele care insotesc produsele vor fi redactate in
limba romana.
- Garantia tehnica acordata produselor livrate este de minim 24 luni de la
data incheierii procesului verbal de receptie a produselor.
- Furnizorul va asigura inlocuirea produselor defecte in perioada de garantie.
- Pentru produsele care au prezentat defectiuni ce au determinat iesirea din
functiune, perioada de garantie se prelungeste cu durata cat acestea au fost
scoase din functiune.
- Termen de raspuns la sesizari: 24 ore.
- Continut pachet:
- Statie radio portabila
- Clip de prindere la centura
- Antena flexibila
- Acumulator 2000 mAh 2 buc.
- Incarcator rapid timp de incarcare max. 2 ore
- Sac de protectie rezistent la apa
- Manual de operare in limba romana
- Declaratie de conformitate
Având în vedere importanța salvării de vieți omenești în perioada
desfășurării sezonului estival, este necesară luarea măsurilor urgente pentru
achiziția echipamentelor menționate mai sus.
Aspecte supuse consultării în vederea elaborării caietului de sarcini și a
estimării valorice.
Se solicită opinia furnizorului cu privire la :
- propunere preț pentru :
- Radiotelefon portabil profesional digital - 100 buc..
Data afișării anunțului : 05.08.2019;
Data limită transmitere propuneri : 09.08.2019, ora 16.00
Data limită consultare : 12.08.2019, ora 16:00.
Modalitate desfășurare :Orice persoană interesată are posibilitatea de a
transmite propuneri privind detalii tehnice, oferte de preț, schițe, etc., în
vederea elaborării caietului de sarcini și a estimării valorice.
Propunerile vor fi transmise în original la adresa Primăriei Municipiului
Constanța - Serviciul Amenajări Urbane, sediul din str. Ștefan Mihăileanu, nr. 10,
Constanța sau pe adresa de email: andreea.stefanescu@primaria-constanta.ro.

