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Nr. 28370/14.11.2022  

 

CĂTRE TOȚI CEI INTERESAȚI 

ANUNȚ 

Denumire: „LUCRARI DE INSTALARE SISTEM DE ANTIEFRACTIE SI SUPRAVEGHERE VIDEO IN 

CADRUL CENTRULUI MEDICAL/ISU DIN BD. NICOLAE BĂLCESCU NR. 13 B, SAT DOBROEȘTI, 

COMUNA DOBROEȘTI, JUDEȚUL ILFOV” 

SECȚIUNEA A – INFORMAȚII GENERALE 

SECȚIUNEA B – SPECIFICAȚII TEHNICE – CAIETUL DE SARCINI 

SECȚIUNEA A – INFORMAȚII GENERALE 

1. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ: U.A.T. Comuna Dobroești, cu sediul în str. Cuza Vodă nr. 

23, sat Dobroești, comuna Dobroești, județul Ilfov. 

2.  SURSA DE FINANȚARE: bugetul local 

3.  VALOAREA ESTIMATĂ (fara TVA): 119.327,73 lei 

4. OBIECTUL CONTRACTULUI: LUCRARI DE INSTALARE SISTEM DE ANTIEFRACTIE 

SI SUPRAVEGHERE VIDEO IN CADRUL CENTRULUI MEDICAL/ISU DIN BD. 

NICOLAE BĂLCESCU NR. 13 B, SAT DOBROEȘTI, COMUNA DOBROEȘTI, JUDEȚUL 

ILFOV 

5. PROCEDURA DE ACHIZIȚIE: - ACHIZIȚIE DIRECTĂ 

6. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: „prețul cel mai scăzut” – cu condiția respectării cerințelor din 

caietul de sarcini. 

7. PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI: 30 DE ZILE 

8. DURATA CONTRACTULUI: - de la data  semnării contractului  până la data semnării, fără 

obiecții, a procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.  

9. DURATA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR: - 2 săptămâni de la data emiterii ordinului de 

începere lucrări; 

10. CONDIȚII DE PLATĂ-  Prețul total va fi exprimat în lei și va include materialele necesare, montajul 

sau punerea în operă a lucrărilor contractate. Plata se va realiza ulterior semnării procesului verbal de 

recepție la terminarea lucrărilor, fără obiecții. Autoritatea contractantă va achita în termen de până la 

90 de zile de la data înregistrării la sediul U.A.T.C. Dobroești a facturii transmisă prin intermediul 

RO-factura, prin virmanet, în contul executantului deschis la Trezorerie. 

11. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE: -  

12. TERMEN LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA/TRANSMITEREA OFERTELOR: 24.11.2022 

 Pentru întocmirea ofertei se vor avea în vedere următoarele: 

 Prețul ofertat trebuie să fie exprimat în lei, fără TVA și cu TVA; 

 Oferta va cuprinde costul lucrărilor mai sus menționate, se va  elabora şi prezenta astfel încât 

să furnizeze toate informaţiile cu privire la preţ și produsele ce urmează a fi instalate.  

 

Compartiment Achiziții și Investiții, 
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Nr. 28168/10.11.2022 

                                Aprob 

                                                                                                        PRIMAR, 

                                                                       CONDU VALENTIN LAURENȚIU        

 

CAIET DE SARCINI 

 

Prezentul caiet de sarcini se realizează în aplicarea H.G. 395/2016 privind normele metodologice, 

conform art. 20, alin.10 care stipulează că: „Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, 

specificaţii tehnice care reprezintă cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit 

fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, astfel încât să corespundă 

necesităţii autorităţii contractante.” 

 Conform prevederilor legale în vigoare caietul de sarcini include ansamblul cerințelor 

pe baza cărora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) 

pentru furnizarea serviciilor/lucrărilor. 

 Orice referire din cuprinsul prezentei documentații de atribuire (inclusiv a caietului 

de sarcini), prin care se indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de 

fabrică sau de comerț, un brevet de invenție și/sau o licență de fabricație se va citi și interpreta ca 

fiind însoțită de mențiunea “sau echivalent”. 

 

1. PREZENTAREA AUTORITĂȚII CONTRACTANTE: 

U.A.T. COMUNA DOBROEȘTI cu sediul în comuna Dobroești, Strada Cuza Vodă  nr.23, Cod 

Poștal 077085, județul Ilfov, 031.405.50.15, fax: 031.426.07.74, adresă e-mail: 

registratura@primariadobroesti.ro, achizitiisiinvestitii@primariadobroesti.ro,  cod fiscal: 4283503, 

reprezentată legal  prin CONDU VALENTIN LAURENȚIU, în calitate de  PRIMAR. 

 

2. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI: 
 Ansamblul cerintelor necesare în vederea întocmirii ofertelor financiare și a propunerilor tehnice 

pentru execuția LUCRARILOR DE INSTALARE SISTEM DE ANTIEFRACTIE SI 

SUPRAVEGHERE VIDEO IN CADRUL CENTRULUI MEDICAL/ISU DIN BD. NICOLAE 

BĂLCESCU NR. 13 B, SAT DOBROEȘTI, COMUNA DOBROEȘTI, JUDEȚUL ILFOV 

3. CADRUL LEGAL care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și 

Prestator (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă):  

 Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice cu modificarile si completarile ulterioare. 

 H.G. nr.395/2016 Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din legea nr. 98/2016 privind achizițiile 

publice, cu modificarile si completarile ulterioare. 
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 Legea nr.101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de 

achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si 

concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de 

Solutionare a Contestatiilor, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea 

demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea 

coruptiei cu modificarile si comletariile ulterioare 

 Legea 265/2006 privind aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului 

 Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securităţii si sănătăţii în muncă 

 O.U.G. nr.58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra 

domeniului achizițiilor publice 

 HOTĂRÂRE Nr. 866/2016 din 16 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 

sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin 

HG nr. 394/2016, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-

cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin HG nr. 395/2016 

Notă:  Această listă nu este exhaustivă și nici limitativă. Ofertanților le revine responsabilitatea 

de a cunoaște și respecta toate prevederile legale aplicabile pentru întocmirea ofertei, respectiv 

pentru execuția contractului. 

 

4. DESCRIEREA GENERALĂ A OBIECTULUI ACHIZIȚIEI: 

 

4.1. Specificații tehnice 

Pentru realizarea sistemelor de antiefracție și supraveghere video se vor achiziționa și 

instala minim următoarele: 

 Ofertanți pot vizita obiectivul pentru a constata daca produsele mai jos enumerate 

sunt suficiente pentru punerea în funcțiune a sistemelor. În funcție de situație pot 

specifica ce alte articolele sunt necesare și vor oferta în consecință. 

 

 

DENUMIRE CANTITATE (BUC) 

ColorVu - Camera IP 4.0 MP, lentila 2.8mm, lumina 30m, SDcard, VCA -   5 

Doza conexiuni pentru camerele tip "BULLET" -   5 

Camera IP AcuSense 4MP, lentila 2.8mm, IR 30m, SD-card, IK10 -   6 

Doza conexiuni pentru camerele tip "DOME" -   6 
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NVR 4K AcuSense 16 canale 12MP, tehnologie "Deep Learning" -   1 

Switch 16 porturi PoE 1000Mbps, 1xRJ45 + 1xSFP  1 

Hard disk 4TB  2 

Sursa neintreruptibila - UPS 1200VA/720W 1 

NVR 8 canale Ultra HD rezolutie 4K 1 

Hard disk 2TB - Western Digital PURPLE 1 

Camera IP 4.0MP, lentila 2.8mm, IR 30m, IK10 -   3 

Cablu de conexiune programare 1 

Switch 8 porturi PoE+, 2 porturi uplink -   1 

ColorVu - Camera IP 4.0 MP, lentila 2.8mm, lumina 30m, SDcard, VCA -   3 

Doza conexiuni pentru camerele tip "BULLET" -   3 

Camera IP AcuSense 4MP, lentila 2.8mm, IR 30m, SD-card, IK10 -   6 

Doza conexiuni pentru camerele tip "DOME" -   9 

NVR 4K AcuSense 16 canale 12MP, tehnologie "Deep Learning" -   1 

Switch 16 porturi PoE 1000Mbps, 1xRJ45 + 1xSFP Gigabit uplink -   1 

Sursa neintreruptibila - UPS 1200VA/720W 1 

NVR AcuSense 32 canale 12MP, tehnologie "Deep Learning" -   1 

Hard disk 6TB  4 

DVR 4CH AHD SD/HDD MOBIL SF941 2 

CAMERA VIDEO ANALOG CR153 AHD 2 

ST1000LM048 SG HDD2.5 1TB SATA ST1000LM048 2 

SDG3/128GB SD CARD KS 128GB CL10 UHS-I CANV GO PL 2 

Licenta soft monitorizare mdvr 1 

Centrala alarma wireless SIM 2G 1 

Tastatura wireless 2 

Detector de miscare PIR MotionProtect 7 

Sirena de interior, wireless 2 

Sirena de exterior, wireless 1 

Centrala alarma wireless  1 
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Extender wireless  1 

Detector de miscare PIR MotionProtect, wireless 18 

Sirena de interior- wireless 3 

Sirena de exterior-wireless 1 

Centrala DSC  1 

Releu comanda 230V ca pentru AX PRO 868Mhz -   1 

Detector de temperatura si umiditate wireless  1 

Kit sistem de alarma Wireless, LAN + Wi-Fi + 3G/4G + RFID -   1 

Detector wireless de inundatie  1 

Cablu de conexiune programare 1 

Modul comanda releu 2 

 cAP lite, 1 x LAN, 802.11b/g/n 2.4Ghz, antena 1.5dBi, PoE - MikroTik 1 

Cablu SF-UTP cat.6e, 0.59mm cupru integral 
Cantitatea se va estima de catre 

ofertant 

Mufe sertizare UTP 
Cantitatea se va estima de catre 

ofertant 

Canal cablu, copex 
Cantitatea se va estima de catre 

ofertant 

Consumabile (dibluri, holdzsuruburi, cleme, bride etc.) 
Cantitatea se va estima de catre 

ofertant 

Accesorii montaj 
Cantitatea se va estima de catre 

ofertant 

 

4.2.MODALITATEA DE LUCRU 

Executantul se va obliga să execute lucrările în termenul stabilit prin contract, cu respectarea 

întocmai a caietului de sarcini, garantând în  șantier prezența personalului calificat. 

Executantul va asigura personalul calificat si autorizat in domeniul lucrarilor ce urmeaza a fi 

executate; va asigura un nivel de calitate corespunzător cerintelor fundamentale, prin personal propriu 

şi responsabili tehnici cu execuția autorizaţi, precum și printr-un sistem propriu al calitatii conceput 

şi realizat. 

 Executantul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, 

instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive. 
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 Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor 

operațiunilor executate pe șantier, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea 

prevederilor și a reglementărilor legii. 

 Executantul are obligația de a respecta și executa dispozițiile Achizitorului în orice problemă 

referitoare la lucrare. În cazul în care Executantul consideră că dispozițiile Achizitorului sunt 

nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecții în scris, fără ca obiecțiile respective 

să îl absolve de obligația de a executa dispozițiile primite, cu excepția cazului în care acestea contravin 

prevederilor legale. În cazul în care respectarea și executarea dispozițiilor determină dificultăți în 

execuție care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite conform 

prevederilor legale. 

 Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor față de reperele date de Achizitor, 

precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor și resurselor umane 

necesare îndeplinirii responsabilității respective. 

În cazul în care, pe parcursul execuției lucrărilor, survine o eroare în poziția, cotele, 

dimensiunile sau aliniamentul oricărei părți a lucrărilor, Executantul are obligația de a rectifica 

eroarea constatată, pe cheltuiala sa, fără întreruperea lucrărilor.  

Pe parcursul execuției lucrărilor și remedierii viciilor ascunse, Executantul are obligația: 

a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe șantier este 

autorizată și de a menține șantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) și lucrările (atât timp 

cât acestea nu sunt finalizate și ocupate de către Achizitor) în starea de ordine necesară evitării 

oricărui pericol pentru respectivele persoane; 

b) de a procura și de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, 

îngrădire, alarmă și pază, când și unde sunt necesare sau au fost solicitate de către Achizitor sau de 

către alte autorități competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;  

c) de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe și în afara șantierului 

și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăților publice sau altora, 

rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru. 

 Executantul este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, 

echipamentelor și instalațiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere 

a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepție la terminarea lucrării, inclusiv în 

perioada/perioadele de sistare a lucrărilor.  

Executantul este responsabil (în relația dintre părți) de lucrările de întreținere, care pot fi 

necesare ca urmare a folosirii spatiului. 
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Pe parcursul execuției lucrării, Executantul are obligația: 

i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe șantier; 

ii) de a aduna și îndepărta de pe șantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice 

fel, care nu mai sunt necesare. 

Executantul are obligația de a respecta întreaga legislație a muncii care se aplică personalului 

său inclusiv a celor referitoare la angajare, sănătate, securitatea muncii, asistență socială, emigrare și 

repatriere după caz, și îi va asigura acestuia toate drepturile legale. Achizitorul nu este responsabil de 

daunele sau accidentele produse ca urmare a nerespectării acestor prevederi. Executantul răspunde de 

realizarea lucrărilor în condiții care să asigure evitarea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor 

profesionale, în conformitate cu prevederile legale. 

Executantul va solicita angajaților săi să se conformeze legilor în vigoare, inclusiv legilor 

referitoare la securitatea muncii. 

Executantul va lua toate măsurile necesare pentru angajarea întregului personal și forței de 

muncă, necesare pentru derularea contractului. 

 Pe parcursul executării lucrărilor, Executantul va suporta pe cheltuiala proprie remedierea 

daunelor produse și eventualelor modificări ale rețelelor de utilități, cu excepția celor determinate de 

viciile ascunse ale rețelelor subterane. 

 Executantul răspunde pentru toate deficiențele constatate de către organele abilitate, potrivit 

legii, cu ocazia controlului activității achizitorului, care se datorează culpei executantului și se obligă 

la îndeplinirea măsurilor dispuse de aceste organe prin actele de control încheiate, în termenele 

prevăzute. În cazul în care, în urma controalelor efectuate de către organele abilitate, se constată că 

executantul a încasat sume necuvenite de la Achizitor, executantul are obligația să restituie, aceste 

sume, inclusiv penalități, daune-interese, majorări, dobânzi aferente, stabilite prin actele de control. 

 Executantul va înțelege că Lucrările suplimentare față de cele contractate, considerate 

necesare de Executant, nu pot fi abordate sau executate fără acordul prealabil scris al Achizitorului. 

Execuția de Lucrări suplimentare în lipsa acordului scris al Achizitorului nu îi conferă Executantului 

dreptul de a solicita plata valorii respectivelor Lucrări. 

Executantul acționează întotdeauna loial, imparțial și ca un consilier de încredere pentru 

Achizitor conform regulilor și/sau codului de conduită al profesiei sale precum și cu discreția 

necesară. Executantul nu poate face declarații publice în legătură cu Lucrările executate fără să aibă 

aprobarea prealabilă în scris a Achizitorului precum și să participe în orice activități care sunt în 

conflict cu obligațiile sale contractuale în raport cu acesta. Executantul nu poate angaja, în niciun fel, 

răspunderea Achizitorului, fără a avea acordul prealabil scris al acestuia și trebuie să prezinte această 

obligație în mod clar terților, dacă este cazul. 
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4.3. RECEPŢIA LUCRĂRILOR 

Executantul va justifica executarea lucrărilor cu următoarele documente:  

- Situație de lucrari și proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 

 

5. OFERTA DE PREȚ 

Oferta se va trimite la sediul autorității contractante, cu denumirea achiziției și va conține 

propunerea tehnică, propunerea financiară scrisă, de asemenea ofertantul va prezenta informatii 

privind sediul și adresa firmei, numărul de înregistrare la Registrul Comerțului, cod fiscal, telefon, 

fax, e-mail, nume, prenume și funcția reprezentanților legali și nu în ultimul rând contul de 

Trezorerie pentru plata serviciilor.  

Aplicandu-se criteriul de evaluare “pretul cel mai scazut”, se precizează în mod expres 

faptul că cerințele impuse de prezentul caiet de sarcini vor fi considerate  ca fiind minimale. In 

aces sens, ofertele vor fi luate în considerare în masura în care propunerea tehnică presupune 

asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale obligatorii din caietul de sarcini. 

Nu se acceptă subcontractarea serviciilor.  

 

 

6. MODUL DE FINALIZARE AL ACHIZIȚIEI 

În urma finalizării procedurii de achiziție directă, cu respectarea prevederilor art.7, alineatul 

(5) din Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice cu modificările și completările 

ulterioare se va încheia un contract cu valabilitate până la data semnării, fără obiecții, a procesului 

verbal de recepție la terminarea lucrărilor,. 

 

7. MODALITATEA DE PLATĂ  

 

Plata se va face prin ordin de plată, în baza facturii emise, în termen de până la 90 zile de la 

data înregistrării facturii la sediul Autorității Contractante, pe baza următoarelor documente: Factura 

fiscală comunicată prin intermediul sistemului RO e-Factura însoțită de situație de lucrări vizată de 

către dirigintele de șantier sau procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, semnat fără 

obiecții. 
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