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ANUNT ACHIZITIE sistem de supraveghere video si detecție efracție
APROBAT
PRIMAR
Bogya Miklos
INVITATIE DE PARTICIPARE
Comuna CRASNA vă invită să participați la achiziția directă ACHIZITIE sistem de supraveghere video
si detecție efracție.
Descriere în scurt:
-

-

-

Sirenă de exterior
Sirenă piezo + flash
5 buc Camera IP bullet de exterior, 1/3” 4 Megapixel progressive CMOS, 20fps@4M, WDR(120dB),
Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, lentil varifocala 2.7~13.5mm, IR 60m, functii IVS
(tripwire, dtectie intrusi), micro SD 128GB, alimentare DC12V,PoE+ (IEEE 802.3at), temperatura
de functionare -30° C ~ +60° C, IP67, PoE+
6 buc Camera IP dome de exterior, 1/3" 3 Megapixeli Progressive CMOS, 20fps@3M, 25fps@2M,
DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, compresie H.264+/ H.264 dual stream, smart IR,
distanță maximă 30m, lentilă varifocala 2.7~12mm, microSD maxim 128GB, alimentare DC12V,
PoE (802.3af), temperatura de functionare -30°C ~ 60°C, IP67, IK10.
NVR 32 camere IP, suporta camere de max 12MP cu compresie H.265/H.264/ MJPEG/ MPEG4,
redare simultana 16 canale
NV5-SB - detector digital infrarosu, inalta performanta, cu suport sb100
Detector de vibratii, analiza digitala, alimentare 12Vdc, numarator de impulsuri, sensibilitate
reglabila, contact NC, montaj aplicat, LED-semnalizare stare.
Switch industrial

Oferta va fi postată în SEAP pana In data de 08.05.2019 ora 15.00 cu denumirea "ACHIZITIE sistem de
supraveghere video si detecție efracție PRIMĂRIA CRASNA, Sălaj"
Criteriul de adjudecare: prețul cel mai scăzut
Valoarea estimată achiziție 39663,86 lei + TVA (curs euro 4,71)
Se solicita următoarele documente:
-

proiect Întocmit de firmă autorizată/licențiată de Politia Romana
executantul lucrărilor să fie firmă autorizată/licențiată de Politia Română
declarație privind conflictul de interese
certificat constator eliberat de ORC

Documentele de calificare se depun la sediul Primăriei Comunei Crasna în termen de 3 zile
de la inițierea procedurii de achiziție în SEAP.
Dacă ofertantul nu prezintă documentele solicitate nu se va semna contractul de
furnizare/executare și se reia procedura de achiziție.
Achiziția se va face cu respectarea recomandărilor din raportul de evaluare și tratare a riscurilor
la securitatea fizică nr.2306/12.03.2019.

