
 

 

Anunț consultare achiziție Sistem video de supraveghere 
 

 
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:  anunț consultare piață. 

Tip contract: Achiziție directă. 

Denumirea achiziție: Achiziție Sistem video de supraveghere Primăria Constanța. 

CPV: 32323500. 
 

Descriere:  
Sistemul va fi compus din: 

- 9 camere video color fixe de interior, HD, iP, IR ( 5 camere parter; 2 camere etaj 1;      
2 camere etaj 2); 
- 4 camere video color fixe de exterior, HD, iP ( 4 camere  parcare); 

- echipamente active de rețea (switch-uri POE); 
- echipamente pasive de rețea ( cabluri conectică etc.); 
- NVR, 32 ch. , monitor LED 32”; 

- UPS; 
- sistemul va permite stocarea înregistrărilor pe o perioadă de minimum 20 de zile;  

- sistemul de monitorizare să permită, la verificarea înregistrărilor,  identificarea 
numerelor de înmatriculare ale autovehiculelor şi recunoașterea persoanelor, iar în acest 
sens acesta va asigura înregistrarea unor imagini de calitate foarte bună chiar şi în 

condiții de iluminare redusă; 
- sistemul realizat să permită în caz de nevoie extinderea acestuia prin  adăugarea altor 

camere video; 
- produsele vor fi livrate, montate și puse în funcțiune la sediul din B-dul. Tomis, nr.51; 
- sistemul va fi funcțional în momentul recepției; 

- timp de intervenție 24 ore, timp de remediere 48 de ore; 
- la finalizarea sistemului se va realiza instruirea personalului, operaţiune ce se va 

executa ori de câte ori solicită beneficiarul; 
- lucrările de proiectare şi de execuţie a sistemului se vor executa numai cu personal 
autorizat pentru sisteme de securitate, iar proiectul tehnic va fi înaintat beneficiarului; 

- sistemul de supraveghere video nu va fi realizat decât în baza proiectului tehnic de 
securitate  întocmit în conform reglementărilor legale; 

- furnizorul va pune la dispoziţie beneficiarului întreg sistemul însoţit de certificat de 
garanţie pentru 2 ani.   
 

Aspecte supuse consultării: 

- operatorii economici pot vizita amplasamentul situat pe bulevardul Tomis nr. 51 în 
vederea întocmirii ofertelor de preț. 
- se solicită furnizorilor oferte tehnice și oferte de preț detaliate care să cuprindă toate 

elementele de cost pentru achziția  sistemului video de supraveghere - Primăria 
Constanța. 

 
Data afișării anunțului: 16.02.2017 

Termen limită transmitere propuneri: 24.02.2017                     

Termen limită consultare: 01.03.2017          
           

Condiții participare: Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta 
de preț în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate în anunț. 

Informații suplimentare: Adresa de e-mail cosmin.mangra@primăria-constanța.ro la 
sediul din Constanța, str. M. Kogălniceanu, sau la fax. 0241/488176. 


