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 Caiet de sarcini 
 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea 
ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant 
propunerea tehnică si financiară. 
 Oferta tehnico-financiară trebuie să cuprindă toate serviciile de mentenanta, prevazute in 
prezentul caiet de sarcini.  

Pe lângă reviziile periodice prevazute,se adauga interventiile la solicitarea beneficiarului 
atunci cand se vor constata de către acesta disfuncționalități la sistemele pentru care se solicită 
asigurarea serviciului de mentenanta. Solicitarea de interventie se va realiza prin comunicare scrisa 
transmisa prin email sau fax si/sau  prin convorbire telefonica, precizându-se natura 
disfuncționalității care a fost constatată. Verificarea, repararea sau cel puțin precizarea solutiei de 
remediere a problemei se va realiza in cel mult 24 de ore de la momentul transmiterii solicitării de 
interventie de către beneficiar.   

 
Ofertantul va prezenta obligatoriu dovada atestarii de catre IGSU pentru realizarea 

serviciului de mentenanta la sistemele de alarmare in caz de incendiu si control acces; 
atestarea trebuie sa fie valabila pe intreaga durata de derulare a contractului de mentenanta. 

 
Ofertantul va prezenta dovada ca are angajat personal calificat care deţine certificat de 

competenţă profesională în acest sens, respectiv pentru ocupaţiile Inginer sisteme de securitate - 
Cod COR 215222 şi/sau Tehnician pentru sisteme şi instalaţii de semnalizare, alarmare şi alertare 
în caz de incendiu - Cod COR 742105 şi/sau Tehnician pentru sisteme de detecţie, supraveghere 
video, control acces - Cod COR 352130, iar reviziile la sistemele prevazute in prezentul caiet de 
sarcini vor fi realizate cu acesti angajati autorizati de IGSU. 

 
Serviciul de mentenanta se contractează pe durata de un an.  

 
Obiectul contractului este “Servicii de mentenanță sistem alarmare în caz de incendiu, sistem 
de iluminat de siguranta, sistem de iluminat hidranti, sistem de iluminat pentru semnalizare 
cai de evacuare, sistem de control acces si supraveghere video, imobil A” conform tabelului 
de mai jos: 
 

Nr 
crt 

COD CPV Denumire  produs 
Periodicitate 

revizie 
Cant. 

1 50610000-4 

Serviciu de mentenanță sistem de alarmă în caz de 
incendiu care cuprinde: 

 Centrala de alarmare principală tip SYNCRO 4 
 Centrala de alarmare secundara acelasi tip 
 21 detectoare optice de fum 
 7 detectoare de fum si temperatura 
 7 detectoare de gaz  
 2 detectoare liniare de temperatura cu modulele 

aferente de monitorizare conductor termic 
 3 detectoare de tip emitator-receptor 

multifascicul 
 9 module de monitorizare contacte 

trimestrial 4 
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 21 sirene alarma de interior 
 4 sirene de exterior 
 30 DMA (declansator manual de alarma) 

montate in interior 
 2 DMA montate in exterior 
 Sistem de iluminat pentru evitarea panicii - 50 

de lampi 
 Sistem de iluminat pentru semnalizarea cailor 

de evacuare (EXIT) - din 97 de lampi 
 Lămpi cu acumulatori pentru pentru semnalizare 

hidranti –97 bucati 

2 50610000-4 

Serviciu de mentenanță sistem de control acces 
care cuprinde: 

 Unitate centrală de control acces de tip 
CARDAX N32C si modul periferic N32R 

 Unitate centrala pentru controlul accesului in 
retea prin tastatura sau cititor cartela 
magnetica/proximitate. Programare prin 
software PC, system de operare windows, 
posibilitate de configurare 20 orare, 100 zone 
de acces, antipass 

 Unitate locala pentru controlul accesului in retea 
pentru usa dublu sens 

 Sursa in comutatie 13,8 v/3.5A 
 Sursa neintreruptibila monofazata 1000VA 
 Tablou electric alimentare sistem video 
 Yale electromagnetice cu butoane de 

deschidere de urgenta (verde) 7 buc si buton 
cerere iesire (albastru) 7 buc si cititoare de 
cartele de proximitate pentru control acces 9 
buc 

 Yala magnetica 250kg cu contact magnetic  

semestrial 2 

3 50610000-4 
Serviciu de mentenanță sistem de supraveghere 
video care cuprinde: 

 8 camere video de supraveghere + unitate DVR 
semestrial 2 
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