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Nr. de exemplare: ___
Exemplar nr. ___

Intenție achiziție directă

Pe data de 5 august 2014 Muzeul Literaturii Române Iași intenționează să achiziționeze prin
cumpărare directă Sisteme de alarmare la efracție cu supraveghere video si sistem de alarmare la
incendiu pentru muzeele I. Creangă, G. Topîrceanu și O. Cazimir din Iași.
Adresa la care se primesc ofertele este str. Vasile Pogor, nr.4, Iași.
Pentru detalii suplimentare se pot obtine de la persoana de contact ing. Răzvan Țâbulac si din
caietul de sarcini anexat.
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Caiet de sarcini
privind dotarea cu ” Sisteme de alarmare la efracție cu supraveghere video si sistem de alarmare
la incendiu” a obiectivelor din cadrul Muzeului Literaturii Române Iași

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și
constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează propunerea de către ofertanți.
A) DATE GENERALE
Obiectivele Muzeului Literaturii Române Iași adăpostesc valori culturale muzeale ale instituției, ce
cuprind: manuscrise, carte veche rară, diferite obiecte ce au aparținut scriitorilor - mobilier, obiecte de artă,
instrumente de scris, tablouri şi sculpturi realizate de artiști renumiți, s.a..
Având în vedere importanța și natura bunurilor adăpostite este necesară dotarea imobilelor cu un sistem
performant de alarmare la incendiu și efracție, pentru a preveni producerea unor evenimente ce ar conduce la
distrugerea sau furtul bunurilor. Această cerință este prevăzută de legislația în vigoare - Legea 333/2003,
republicata si actualizată in 2014, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.
In conformitate cu prescripțiile legislației in vigoare Muzeului Literaturii Române Iași, având obligația
să asigure integritatea si protecția bunurilor si a valorilor ce le adăpostesc, continua planul de dotare cu sisteme
de alarmare la următoarele obiective:
- Muzeul „G. Topîrceanu”, Iaşi str. Ralet nr. 7
- Muzeul „Ion Creangă” – str. Simion Bărnuţiu nr. 4
- Muzeul „O. Cazimir”, Iaşi, str. Otilia Cazimir nr. 4
B) CONDIŢIILE TEHNICE ŞI DE CALITATE MINIME:
Sistem de alarmare la efracție, agresiune si incendiu format din:
- centrala de alarmare;
- tastatura LED
- detectoare de prezenta/mișcare adecvate valorilor ce trebuie protejate
- dispozitive mobile de declanșare in caz de atac;
- contacte magnetice;
- detector de fum si/sau temperatura;
- declanșatoare manuale de incendiu;
- sirena de avertizare sonora in caz de alarma interioare si exterioare;
- comunicație digitala a stării de alarma pe linie terestra si GPRS;
- cabluri specializate pozate obligatoriu in canalet PVC
Sistem de supraveghere video format din:
- înregistrator video digital 4/8/16 canale adecvat obiectivului, min. 200 fps
- HDD in varianta constructiva pentru DVR cu capacitate min 1TB
- compresie H264;
- accesibila prin rețeaua internet si intranet
- camere video de interior 600/700 linii cu obiective adecvate spatiilor de supravegheat si iluminare
în infraroșu;
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-

camere video exterior temp de lucru -40○C + 60○C
monitor LCD sau LED minim 19”
accesorii privind alimentarea sistemelor pentru funcționarea in situația căderii tensiunii principale
de alimentare, inclusiv furnizarea acumulatorilor;
cabluri specializate pozate obligatoriu in canalet PVC

Toate echipamentele propuse trebuie să aibă Certificate de autorizare/Buletine de probe emise de ICPE,
Pompieri, CNCAN (pentru detectoarele de fum cu cameră de ionizare), precum şi certificate emise de
producători, din care să rezulte încadrarea acestora în standarde româneşti sau U.E. (ISO, SR EN, STAS, etc.).
Materialele folosite trebuie să fie agrementate tehnic.
La documentația tehnică se vor anexa documentele de mai sus.
ALTE CERINŢE MINIME:
- compatibilitate 100% între produse;
- garanția minimă este de 24 luni la toate produsele;
- produsele se vor livra la fiecare obiectiv in parte;
- va întocmi documentația tehnică aferentă sistemelor ofertate
- va depune si susține proiectele la instituțiile abilitate spre avizarea acestora;
- va instrui personalul utilizator, ocazie cu care va încheia un document in acest sens.
vânzătorul trebuie să asigure service-ul pe tot timpul garanției în maxim 24 ore;
MATERIALE ŞI PRODUSE
Materialele şi produsele trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
- să fie de foarte bună calitate, cu aspect corespunzător, în condiții de preț optim şi cu garanție de lungă
durată dată de furnizor;
- să aibă rezistență mare la uzură
- producătorul să poată asigura constanța calităților fizico-chimice (stabilitate chimică, dimensională, etc.,)
şi vizuale (culoare, textură, etc.)
- să corespunda specificului funcțional al spațiilor unde sunt aplicate;
- să fie agrementate tehnic în condițiile stipulate de legea nr.10/1995;
- producătorul să furnizeze date complete privind tehnologia de punere în operă (unde este cazul);
- să existe forţa de muncă specializată pentru lucrări cu astfel de materiale.
C) CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECŢIE
C.1.Situaţia personală a candidatului/ofertantului
Declaratii privind eligibilitatea
1. Oferta este considerata inacceptabila atunci cand este depusa de un ofertant care, in ultimii 2 ani,
din motive imputabile acestuia, nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile
contractuale.
2. Nu este eligibil, orice ofertant care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:
a)este in stare de faliment ori lichidare, afacerile ii sunt conduse de un administrator judiciar sau activitatile
sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este intr-osituatie similara cu
cele mentionate anterior, reglementata prin lege;
b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una dintre situatiileprevazute la lit. a);
c) nu si-a îndeplinitobligațiile de plata a impozitelor, taxelor si contribuțiilor de asigurări sociale către
bugetele componente ale bugetului consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau
in tara in care este stabilit;
d) a fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotărârea definitiva a unei instanțejudecătorești, pentru o fapta care
a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli in materie profesionala;
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e) a fost condamnat, in ultimii 5 ani, prin hotărârea definitiva a unei instantejudecatoresti, pentru participare la
activități ale unei organizații criminale, pentru corupție, pentru frauda si/sau pentru spălare de bani;
f) prezinta informații false sau nu prezinta informațiile solicitate de către autoritatea contractanta, in legătură
cu situația proprie aferenta cazurilor prevăzute la lit. a) - e).
C.2.Capacitatea de exercitare a activității profesionale
Se vor prezenta:
1. Certificatul de înregistrare fiscală eliberat de Oficiul Registrului Comerțului
2. Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă instanța competentă.
El trebuie să ateste că ofertantul desfășoară activitățile care fac obiectul prezentei achiziții, cât şi faptul că nu
sunt înscrise mențiuni cu privire la aplicarea legii privind procedura insolvenței.
Documentele se prezintă în original, copie legalizată sau xerocopie certificată pentru conformitate cu originalul
cu semnătură și ștampilă.
Atenție! Ofertantul este obligat să informeze Autoritatea contractantă despre orice modificare intervenită cu
privire la situațiile certificate prin documentele solicitate mai sus, în termen de maxim 7 zile lucrătoare de la
intervenţia sau, după caz, luarea la cunoştinţă asupra acestor modificări.
D) PREZENTAREA OFERTEI
Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele minime
prevăzute în caietul de sarcini. Oferta va fi întocmită astfel încât, în procesul de evaluare, informațiile din
propunerea tehnică să permită identificarea facilă a corespondenței cu specificațiile tehnice minime din caietul
de sarcini.
Oferta va cuprinde:
- prețul echipamentelor cerute inclusiv montajul, programarea și întocmirea documentației tehnice
aferente;
- CV cu lucrări reprezentative privind proiectarea si execuția sistemelor de alarmare la efracție si
incendiu, din care sa reiasă experiență similara la minim 2 obiective realizate din categoria clădirilor clasate ca
monumente care adăpostesc bunuri si valori culturale;
- licențe emise de IGPR conform HG 301 din 2012 si IGSU conform OMAI 87 din 2010 pentru
proiectare, instalare, verificare, întreținere și reparații la sisteme de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de
efracție si incendiu;
- graficul de desfășurare a lucrărilor cu termenii de livrare și montare a echipamentelor și a
documentației.
Relații suplimentare se pot obține de la sediul din Iaşi, str. V. Pogor nr. 4, în zilele lucrătoare, între orele
8-16.
Ofertele se pot depun prin următoarele modalități:
- fax la numărul 0232/213210;
- e-mail muzeul.literaturii@gmail.com
- la sediul Muzeului Literaturii Romane Iași, din strada Vasile Pogor, numărul 4, cod poștal
700110;
pana la data de 05.08.2014
Întocmit
șef birou tehnic
ing. Răzvan ȚÂBULAC

