Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria Municipiului Constanța, B-dul. Tomis, Nr. 51, Constanța
cod poștal 900725, Nr. Telefon/fax 0241/488151
Tip anunț: consultare piață.
Tip contract: achiziție directă.
Denumirea achiziție: Serviciul de supraveghere video a obiectivelor aflate
în administrarea Primăriei Municipiului Constanța
CPV: 79714000-2 Servicii de supraveghere (Rev.2)
Descriere: Denumirea și localizarea obiectivelor sunt prevăzute în Anexa 1.
În vederea prevenirii actelor de vandalism, a furturilor, pentru asigurarea
integrității bunurilor publice precum și în vederea creşterii siguranţei cetăţenilor
este necesară și oportună supravegherea video a obiectivelor aflate în
administrarea Primăriei Municipiului Constanța prin intermediul a câte 2 camere
video de exterior de tip IP cu alimentare PoE (prin cablu ethernet) pentru fiecare
locație prevăzută în Anexa 1.
Captarea imaginilor se va face cu camere video de exterior de tip IP cu
următoarele cerințe minimale: senzor optic 1/2.8”, rezoluție 1920x1080 pixeli la 30
cadre pe secunda, lentilă fixă de 2.8 mm, răspuns la lumină 0,01 Lux@(F1.2, AGC
ON), IR, standard de compresie H.265, H.265+, H.264, H264+, ajustare pe 3 axe
și funcțiile WDR2, BLC, 3D DNR, ROI și HLC.
Camerele video și toate echipamentele montate în exterior trebuie să
respecte standardul de protectie IP67 pentru a garanta izolarea componentelor
interioare de umiditate si praf. De asemenea, camerele video trebuie să respecte
standardul IK10 pentru a garanta protecția la impact.
În vederea stocării înregistrărilor video, camerele de supraveghere video vor
fi prevăzute cu slot microSD pentru card de memorie de minim 64GB, iar fiecare
cameră va fi dotată cu un card de memorie de 64 GB, clasa 10.
Ofertantul va asigura pentru fiecare locație o conexiune la internet cu o
viteză de 300 Mbps download și 150 Mbps la upload, iar pentru data center-ul
beneficiarului se va asigura o conexiune la internet cu o viteză garantată de 500
Mbps.
Beneficiarul va avea acces securizat permanent, în timp real, la aplicația de
monitorizare a camerelor video pe bază de nume utilizator și parolă (cunoscute
numai de către beneficiar), pentru un numar nelimitat de licențe client, de pe orice
dispozitiv cu conexiune la internet (PC/laptop/telefon mobil), fără costuri și investiții
suplimentare.
Ofertantul va monta camerele video în conformitate cu proiectul tehnic al
sistemului de supraveghere video pe care îl va întocmi în funcție de recomandările
raportului de evaluare la securitatea fizică.
Ofertantul poate vizita locațiile din Anexa 1 în vederea stabilirii exacte a
necesarului de materiale pentru transmiterea ofertei.
Ofertantul trebuie să mențină funcționarea echipamentelor conform
caracteristicilor din proiectul tehnic precum și să asigure consultanță și asistență
tehnică permanentă pe durata contractului.
Ofertantul are obligația să dețină autorizări, avize si licențe pentru activități
de proiectare, instalare, modificare și întreținere a sistemelor de securitate
electronică, conform legislației în vigoare sau să colaboreze cu astfel de societăți.
Ofertantul va respecta normele GDPR privind protecția și gestionarea datelor
cu caracter personal și a intimității cetățenilor.
Părțile, de comun acord, exclud responsabilitatea beneficiarului privind orice
pierdere materială generată atât de condițiile meteo, cât și de deteriorări apărute în
timp, prin folosirea componentelor sau în urma unui act de vandalism asupra

echipamentului montat. Costurile aferente lucrărilor de reparații și întreținere vor fi
suportate de către ofertant.
Aspecte supuse consultării:
Ofertanții interesați vor trimite soluții tehnice cât mai detaliate ale sistemului
de supraveghere video a obiectivelor menționate în Anexa 1.
Oferta financiară va fi prezentată în lei, în prețuri unitare și la valoarea totală
conform tabelului din Anexa 1, inclusiv TVA, care va fi evidențiată distinct.
Serviciul se va derula pe o perioadă de 12 luni, sub formă de abonament
lunar, fără taxă de instalare sau alte costuri suplimentare.
Data afișării anunțului: 10.09.2019, ora 00:00
Termen limită transmitere propuneri: 13.09.2019, ora 23:59
Termen limită consultare: 16.09.2019, ora 23:59
Condiții participare: Orice persoană juridică interesată are posibilitatea de
a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate numai prin
mijloace electronice la adresa de e-mail sigurantabunuripublice@primariaconstanta.ro
Informații
suplimentare:
Adresa
de
e-mail
sigurantabunuripublice@primaria-constanta.ro la sediul din Constanța, str. Ștefan
Mihăileanu, nr. 10 sau la nr. telefon 0241/488 186.

