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COFRETE INTELIGENTE ” 

 

 

 

1. DATE GENERALE  

1.1. Denumire :  

Prezentul caiet de sarcini se referă la achiziția de interfețe cu mediu de conectivitate în 

bandă radio VHF pentru 10 cofrete inteligente de comandă  necesare sirenelor  

electrice. 

1.2. Autoritatea contractantă/Beneficiarul : 

Unitatea administrativ -teritorială -Municipiului Constanța. 

Adresa : Bd.Tomis nr.51, Constanța. 

 

2.SCOPUL ACHIZIȚIEI  

Pentru a asigura  primirea și transmiterea comenzilor/informațiilor de alarmare 

către sirena propriu-zisă de la centrala de alarmare prin intermediul unei interfețe 

radio VHF. 

3.OBIECTUL ACHIZIȚIEI 

Obiectul prezentului caiet de sarcini îl reprezintă achiziția de interfețe cu mediu de 

conectivitate în bandă radio VHF pentru 10 cofrete inteligente de comandă  pentru  

sirenele  electrice. 

4.COD CPV :  32570000-9 Echipament  de comunicații 

 

5. SPECIFICAȚII TEHNICE 

 Un ansamblu interfață cu mediu de conectivitate radio VHF pentru cofret 

inteligent pentru sirena cu motor electric care este compus din următoarele 

componenete principale : 

-stație radio VHF minim 5W; 

-modem stație radio (MSR); 

-antenă radio Yagi cu 3 elemenți (directivă) cu suport de prindere; 



-kit standard de materiale folosite (cablu RG58, suport antenă radio, elemente de 

conectică, de prindere și de fixare); 

-interconectarea sirenei prin canal radio VHF la centrala de înștiințare și 

avertizare– alarmare SONIA existentă; 

-transmite comanda de alarmare, rapoarte privind starea tehnică a sirenei; 

Servicii inscluse : 

-cheltuielile de deplasare ale echipei de service ( transport,diurne, cazări); 

-manopera de montaj ; 

-interconectarea sirenei prin canal radio VHF la centrala de înștiințare și avertizare – 

alarmare SONIA existentă, punerea în funcțiune. 

6.OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI 

Se obligă să plătească prețul produselor după recepționarea acestora. 

 

7.OBLIGAȚIILE FURNIZORULUI 

Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în conformitate cu prevederile propunerii 

tehnice și financiare. 

8.MODALITĂȚII DE PLATĂ 

Decontarea produselor furnizate se va face pe baza procesului verbal de recepție și a 

facturii emise de furnizor și acceptată de beneficiar. 

Recepția cantitativă și calitativă a produselor se va realiza între reprezentanții 

beneficiarului și ai furnizorului, pe baza proceselor verbale de recepție. 

Produsele achiziționate vor fi însoțite în mod obligatoriu de certificat de calitate și 

garanție. 

9.TERMENUL DE LIVRARE  

Termenul de livrare și instalare în sistem se va face în maximum 10 zile de la data 

semnării contractului. Livrarea și montajul se va face în locațiile stipulate în Anexa la 

caietul de sarcini. 

Activitățile aferente instalării și punerii în funcțiune vor fi executate gratuit de către 

furnizor.  

 

10.RECEPȚIA PRODUSELOR 

Recepția produselor se va face de reprezentanții beneficiarului în prezența 

furnizorului.După montarea mediilor de conectivitate radio VHF pentru cofretele 

inteligente, se vor efectua probe și se va verifica funcționarea sirenelor electrice de 

alarmare publică, prin teste efectuate atât de la centrala existentă cât și comanda 

locală, se va verifica respectarea condițiilor impuse în prezentul caiet de sarcini după 

instalare. 

 Se vor prezenta următoarele documente : 



 - certificat de calitate și garanție. 

Produsele considerate neconforme, de către comisia de recepție, se vor refuza la 

plată și se vor pune la dispoziția furnizorului, acestea vor fi înlocuite în termen de 24 

ore de la data constatării. 

Predarea produselor se va face în baza procesului - verbal de recepție întocmit 

între părți. 

11.PERIOADA DE GARANȚIE A PRODUSELOR  

Toate produsele oferite vor avea caracteristicile prezentate în conformitate cu normele 

din Ordonanța nr.21/1992, privind protecția consumatorului, cu modificările și 

completările ulterioare, astfel încât acestea să corespundă din punct de vedere 

tehnico-funcțional cu prezentarea ce urmează a fi făcută. 

Furnizorul asigură garanția bunurilor livrate pe o perioadă de 12 luni de la data 

recepției, cu condiția respectării de către beneficiar a instrucțiunilor de utilizare și de 

exploatare. 

În  perioada de garanţie a produselor furnizorul are obligaţia de a înlocui produsele 
care se deteriorează, în termen de 24 ore de la data primirii sesizării. 

 
12.GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE  

Garanţia de bună execuţie este de  5% din prețul contractului, fără TVA și se constituie 

de către Prestator, în scopul asigurării autorității contractante de îndeplinirea 

cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului. 

Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data 

semnării contractului de achiziție publică. 

Garanţia de bună executie se va constitui astfel:  

a)conform art. 40 alin. (1) din HG 395/2016 „prin virament bancar sau printr-un 

instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau 

de o societate de asigurari, in conditiile legii, si devine anexa la contract, prevederile 

art. 36 alin. (3) si (5) aplicandu-se in mod corespunzator; 

sau  

 b)se va constitui prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturile parţiale, 

cu respectarea prevederilor art.40 alin. (3).  In acest caz,  contractantul are obligaţia 

de a deschide contul la dispoziția autorității contractante, la unitatea Trezoreriei 

Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia, conform art. 

40 alin. (5) din HG nr.395/2016. Suma iniţială care se va depune de către contractant 

în contul  de disponibil astfel deschis  nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul 

contractului de achiziție publică, fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului de 

achiziție publică, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil 

prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite contractantului până la 

concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în contractul de achiziție 

publică și va înștiința contractantul despre vărsământul efectuat, precum și despre 

destinația lui; 



c)potrivit art.41 din HG 395/2016 "Autoritatea contractantă are dreptul de a emite 

pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii 

contractului de achiziție publică/contractului subsecvent, în limita prejudiciului creat, în 

cazul în care contractantul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin 

contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție autoritatea 

contractantă are obligația de a notifica pretenția atât contractantului, cât și emitentului 

instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu sunt respectate, precum și 

modul de calcul al prejudiciului. În situația executării garanției de bună execuție, 

parțial sau total, contractantul are obligația de a reîntregii garanția  în cauză raportat 

la restul rămas de executat."  

Restituirea garanției de bună execuție se va face în termen de 14 zile de la data 

îndeplinirii de către contractant a obligațiilor asumate prin contractul de servicii, dacă 

autoritatea contractantă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei. Restituirea 

se va face ca urmare a solicitării scrise a Prestatorului 

13.RECLAMAȚII 

Reclamațiile privind calitatea produselor achiziționate, vor fi formulate și comunicate 

furnizorului în termenul de garanție. Reclamația va fi formulată în scris. 

Furnizorul se obligă în perioada de garanție a produselor să constate deficiențele și să 

înlocuiască în minim 24 ore, pe cheltuiala sa, toate materialele defecte ce îi sunt 

imputabile. 

14.CERINȚE MINIME PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ FURNIZORUL 

Furnizorul va face dovada că are experiență similară în domeniu, respectiv a mai 

interconectat prin canal radio VHF la centrala de înștiințare și avertizare – alarmare 

SONIA. Furnizorul va asigura transportul, montajul și va instrui gratuit personalul 

beneficiarului cu privire la modul de utilizare la amplasamentele stipulate in Anexa la 

caietul de sarcini. 

15.PREZENTAREA OFERTELOR 

1.Oferta tehnică – ofertantul va elabora propunerea tehnică în conformitate cu 

cerințele prevăzute în prezentul Caiet de sarcini. Informațiile din propunerea tehnică 

trebuie să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu specificațiile minime, 

precum și cu toate cerințele impuse în Caietul de sarcini.Ofertele elaborate vor 

respecta în totalitate cerințele din caietul de sarcini, considerate cerințe minimale. 

Ofertantul va prezenta o descriere detaliată a caracteristicilor tehnice și funcționale, 

menționând următoarele : 

 - termen de livrare, instalare și punere în funcțiune; 

  



 - alte date care să prefigureze calitatea și eficiența echipamentelor furnizate cu 

respectarea cerințelor tehnice prevăzute în caietul de sarcini. 

2.Oferta financiară- ofertantul va elabora  ofertă financiară detaliată care trebuie să 

cuprindă toate elementele de cost pentru achiziția interfețelor cu mediu de 

conectivitate radio VHF  conform specificațiilor tehnice . 

Modul de prezentare a ofertei financiare 

Propunerea finaciară se va prezenta sub forma tabelară de mai jos.  

Nr.Crt. Denumire echipament U.M. Cantitate Preț unitar fără 

TVA (lei) /buc 
Valoare totală fără 

TVA (lei) 

1 Interfață cu mediu 

de conectivitate 

radio VHF pentru 

cofret inteligent de 

comandă a sirenelor 

electrice  

    

 

16.CRITERIUL DE ATRIBUIRE 

Atribuirea contractului se va face pe baza criteriului ”prețul cel mai scăzut”, cerințele 

impuse prin caietul de sarcini fiind considerate cerințe minimale pe care trebuie să le 

îndeplinească oferta. 

 

  Director Executiv,                           Director Executiv Adjunct,                                
  
    Eugen Căruntu                                                              Cristina Dragomir  

 
            

                                                                                               Șef Serviciu , 
                                                                                 
                                                                                              Florin Mocanu  

 
                                                                   

                                                                              Inspector,    
                                                                     

                                                                                           Daniela Paraipan 
    
 

 


