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CAIET DE SARCINI  

 
1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI 

Instituția Prefectului Județul Galați îşi propune achiziţionarea de “Sistem de supraveghere 

video (servicii proiectare sistem, livrare echipamente, cu instalare și instruire personal)”. 

 

2. CERINŢE GENERALE 

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea 

ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea 

tehnica si financiara. 

Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens orice oferta prezentata, 

care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luata in considerare, dar numai in masura in care 

propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din caietul de 

sarcini, ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevazute in caietul de sarcini, atrage 

descalificarea ofertantului (oferta neconforma). 

Daca pe parcursul indeplinirii contractului se constata faptul ca anumite elemente ale 

specificatiilor tehnice din contract sunt inferioare sau nu corespund specificatiilor tehnice din propunerea 

tehnica, prevaleaza prevederile din propunerea tehnica, iar daca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt 

inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de 

sarcini. 

In urma semnarii contractului se vor respecta dispozițiile de confidențialitate impuse de lege  

(H.G.301/2012, Cap. V, Art.85, alin.(l)). 



 

 

Persoanele fizice sau juridice pot desfășura activități de proiectare, instalare, modificare sau 

intreținere a componentelor sau sistemelor de alarmare impotriva efracției, numai pe baza licenței eliberate 

de Inspectoratul General al Poliției Române. 

Societățile specializate in sisteme de alarmare impotriva efracției pot presta serviciile licențiate 

daca conducatorul societații deține avizul poliției, iar personalul tehnic de specialitate este calificat și avizat 

pentru activitățile respective; 

Contractantul va preda beneficiarului un proiect al intregului sistem, spre avizare de catre 

Inspectoratul de Poliție al Județului Galați, inainte de inceperea lucrarilor. (H.G. 301/2012-Cap.V, Art. 

69). 

 

Toate caracteristicile tehnice solicitate în caietul de sarcini sunt obligatorii. 

Nerespectarea în totalitate a acestor caracteristici tehnice va conduce la declararea ofertei ca fiind 

neconformă. Ofertantul va depune fișe tehnice ale producătorului si va preciza modelul pentruu fiecare din 

produsele ofertate pentru toate subansamblele (echipamente active și pasive care compun sistemul de 

supraveghere video solicitat). Această prevedere nu se aplică pentru materialele consumabile. Această 

cerință este menționată si în scrisoarea de intenție la secțiunea V, aliniatul B, punctul 1 

 

SPECIFICAȚII TEHNICE “Sistem de supraveghere video (servicii proiectare sistem, livrare 

echipamente, cu instalare și instruire personal)” la adresa: Galați, Str. Domnească, nr. 56: 

Nr. 

crt. 

Echipament - Caracteristici Unitate de 

măsură 

Cant. 

1.  Network Video Recorder 16 canale 

 Suporta camere de orice rezoluție pana la 12 Megapixel pe fiecare canal 

 Redare playback: 2ch @ 12MP (20fps) / 4ch @ 8MP (25fps) / 8ch @ 4MP 

(30fps) 

 160Mbs banda procesare pe intrare 

 256Mbs banda procesare pe iesire 

 Compresie H264, H265, H265+, MPEG4 

 Maxim 128 conexiuni remote simultane 

 2 Ieșiri video simultane (HDMI 4K si VGA fullHD 1080p) 

 1 Intrare Audio analog / 1 Iesire Audio analog 

 4 Intrări Alarma analog / 1 Iesire Alarma analog 

 1 Port USB 2.0, 1 Port USB 3.0 

 1 Port retea gigabit, Switch 16 Porturi PoE 

Buc 1 

2.  Hard Disk Drive 8TB, 7200rpm Buc 2 

3.  Cameră de supraveghere cu IP Buc 13 



 

 

 Senzor imagine : 1/1.8" Progressive Scan CMOS 

 Tehnologie de captură pe timp de noapte : ColorVu sau echivalent 

 Focalizare : fixă 

 Lentilă : 2.8mm 

 Apertură : F1.0 

 Rezoluție maximă : 2688 × 1520 

 Compresie video : Main stream: H.265+/H.265/H.264+//H.264, sub-stream: 

H.265 /H.264/MJPEG, third stream: H.265/H.264 

 Client : iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-4500, iVMS-5200 sau echivalent 

 Web Browser : Plug-in required live view: IE8+, Chrome 41.0-44, Firefox 

30.0-51, Safari 8.0-11; Plug-in free live view:Chrome 45.0+, Firefox 52.0+ 

 Alarmare : Motion detection, video tampering detection, network 

disconnected, IP address conflict, illegal login, HDD full, HDD error 

 Alimentare : POE 

 Capacitate de ajustare a poziției : Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 90°, rotate: 0° to 

360° 

 Rezistență la apă și praf : IP67 

4.  Soluție de stocare backup de tip Network Attached Storage, 2 HDD 8TB (incluse) Buc 1 

5.  Uninterruptible Power Supply  

 Capacitate 2 KVA  

 Conexiuni : serial, USB, LAN 

 Posibilitate de gestionare prin rețea 

 Tip baterie : plumb-acid 

 Timp de încărcare: 3h 

 Durată de viață baterie : 3-5 ani 

 Display LCD pentru monitorizare stare 

Buc 1 

6.  Rack 6U cu pereți metalici, ventilat, dotat cu 4 ventilatoare, ușă tranaparentă cu yală Buc 1 

7.  Sistem de calcul all-in-one  

Procesor Intel core I5 – 4 cores, 8 threads, frecvență 4GHz sau echivalent 

Display 27” 

Memorie RAM 16Gb 

Memorie SSD 512GB 

Buc 1 

 

3. CERINȚE CONTRACTUALE: 

a) Garantia tehnică și service-ul în garanție 

o Perioada de garantie tehnica minima, ce va fi precizata de ofertant, va fi de minimum 24 de luni. 



 

 

o Perioada de garantie începe din momentul receptiei cantitative și calitative fără obiecțiuni a 

sistemului de supraveghere video (servicii proiectare sistem, livrare echipamente, cu instalare și 

instruire personal). În perioada de garantie toate piesele de schimb si interventiile autorizate vor fi 

gratuite. Piese de schimb sunt toate componentele echipamentelor, exclusiv consumabilele. 

o Ofertantul va trebui sa asigure un serviciu de reparatii și întretinere eficient, rapid, care sa poata 

repara sau înlocui componentele defecte, sau cu performante slabe din produsele oferite de catre 

acesta. În timpul perioadei de garantie, ofertantul va constata defectiunea in maximum 1 zi de la 

anuntarea acesteia și va repara, cand este necesar, obiectele, in termen de maximum 7 zile de la 

anuntarea defectiunii, pe cheltuiala sa. Reparatiile se vor efectua la sediul beneficiarului. Perioada 

de garantie se prelungește cu perioada de reparatie. Transportul produsului defect, luat spre 

reparare, va fi asigurat gratuit de ofertant. 

o Ofertantul va pune la dispozitia beneficiarului, cel putin un nume, adresa și numar de telefon pentru 

service. 

o Ofertantul va asigura suport tehnic gratuit in functionarea normala a produselor pe toata perioada de 

garantie. 

 
 

NOTĂ: 

Orice referire din cuprinsul prezentei documentații de atribuire prin care se indică un anumit producător, o 

anumită origine, un anumit procedeu, mărci, licente de fabricatie, calificare profesională, brevete, tipuri, 

standarde nationale, standarde europene/internaționale, origine sau o productie specifica, sunt mentionate 

doar pentru identificarea cu usurință a caracteristicii solicitate si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea 

anumitor operatori economici sau a anumitor produse/servicii/lucrări. Aceste specificații vor fi considerate 

ca având mentiunea „echivalent" in sensul prevederilor art. 156 din Legea nr.98/2016. 

Raspunderea pentru continutul caietului de sarcini apartine persoanei din departamentul sau compartimentul 

autoritatii contractante care procedeaza la întocmirea/completarea/actualizarea acestuia, pe baza necesitatilor 

asumate de compartimentul respectiv. 

 

Şef serviciu, 

Florentina Munteanu 
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Compartiment Informatic - Radu Adrian 
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Anexa nr. 1 

Dispunerea celor 13 camere în planul cladirii (parter) 
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