ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANTA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECȚIA TEHNIC ADMINISTRATIV
SERVICIUL ADMINISTRATIV TEHNICO ECONOMIC

Anunț analizare și cercetare piață
privind solicitarea de soluții tehnice incluzând și oferte de preț pentru achiziția unei
bariere de acces pentru trafic intens și un kit automatizare poartă culisantă pentru
intrare în incinta complexului sportiv „Gheorghe Hagi”

Autoritate contractantă:
MUNICIPIUL CONSTANTA
Adresa postală: BD. TOMIS NR. 51, CONSTANTA, Localitatea Constanța, cod poștal
900725, România
Obiect consultare : solicitarea de soluții tehnice incluzând și oferte de preț pentru
achiziția unei bariere de acces pentru trafic intens (prețul să conțină cota de montaj,
instalare și punere în funcțiune, manopera aferentă racordării la tabloul electric) și un
kit automatizare poartă culisantă pentru intrare
în incinta complexului sportiv
„Gheorghe Hagi”
Cod CPV: 44221310-1 – porți de acces
Cod CPV: 45233280-5 – instalare de bariere rutiera
Descriere consultare: Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze
o barieră de acces pentru trafic intens și un kit automatizare poartă culisantă în incinta
complexului sportiv „Gheorghe Hagi”cu următoarele caracteristici:
Specificații tehnice:
-

-

Bariera acces pentru trafic intens să cuprindă:
1 unitate de control, braț aluminiu 5m, accesorii prindere braț.
Necesită obligatoriu stâlp de susținere
Unitate de control poziționată frontal
Unitate de control cu afisaj electronic încorporat
Gam – stâlp mobil de susținere barieră
Set fotocelule - solar
Lampă de semnalizare optică
Sistem automatizare poarta culisantă să cuprindă:
Kit automatizare poartă culisantă cu greutate de până la 500kg.
Destinat traficului intens, să aibă integrat sistemul D-track, care nu permite
lovirea bruscă, astfel incetinându-i viteza atât la deschidere cât și la închidere la
apropierea de stâlp, pentru o mai mare durabilitate în timp a motorului și a porții
cât și pentru siguranță.
Kit-ul să conțină un motor, o lampă semnalizare optică, unitate de control inclusă,
solar.

-

Afișaj electronic pe placă, facil pentru programare, afișare erori și informații
sistem.
Instalare și punere în funcțiune.
Reparație poartă.

Bariera acces pentru trafic intens și Sistem automatizare poarta culisantă să
cuprindă:
- 5 telecomenzi prevăzute cu 2(două) butoane câte un buton pentru fiecare cale
de acces (poartă, barieră)
Aspecte supuse consultării:
Se solicită soluții tehnice cu respectarea prezentului anunț.
Orice persoană interesată poate vizita locația, în zilele de luni-vineri între orele
08.00-16.00 cu programare la numărul de telefon 0763 689 868 – dnul Țăranu
Alexandru.
Data afisare anunt: 03.06.2020
Data limită transmitere propuneri: 12.06.2020
Modalitate desfășurare:
Orice persoana interesata are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform
prezentului anunț pe adresa de e-mail: memis.kenan@primaria-constanta.ro, cât și
la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

