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1. Generalitati

1. 1 Date Generale

1.1.1 Prezentul Caiet de Sarcini contine principalele cerinte ce trebuie indeplinite de catre ofertant in vederea
contractarii serviciilor de furnizare si instalare Surse de tensiune neintreruptibila (UPS-uri) in locatiile din
cadrul Sistemului de Telecomunicatii al S.C.CONPET SA.

1.1.2 Aceste Surse de tensiune neintreruptibila vor inlocui actualele statii de energie PP500, PP1000,
PP1500, PP2500 si PP4000 , producator ANTRICE SA

1.1.3 Executia lucrarilor (procurare, instalare) trebuie sa fie realizata in conformitate cu prevederile
standardelor de calitate si a legislatiei in vigoare.

1.1.4 Prezentele specificatii nu inlocuiesc celelalte acte normative legislative si de executie care vor trebui sa
fie cunoscute si respectate pe parcursul desfasurarii lucrarilor.

1.1.5 Inaintea intocmirii ofertei, Contractorul va vizita amplasamentullucrarilor si va prezenta in acest sens un
document semnat pe propria raspundere care sa confirme faptul ca si-a insusit conditiile din teren privind
executia lucrarilor. Lucrarile (procurare, instalare) trebuie sa se execute in ordinea descrisa in desfasurator
(etapizarea lucrarilor).

1.1.6 Contractorul trebuie sa detalieze atat tehnic cat si economic produsele si serviciile pe care le propune,
pe fiecare site:
Hardware (echipamente) ;
Software;
Servicii (dezinstalare, instalare).

1.1.7 Oferta trebuie sa fie prezentata atat pe hartie cat si in format electronic.

1.2 Denumirea Beneficiarului
Beneficiarul lucrarilor este SC CONPET SA, cu sediul in Ploiesti, Str.Anul 1848 nr.1-3.

1.3 Prezentarea Generala a Sistemului de telecomunicatii
sc CONPET SA detine si administreaza un sistem propriu de comunicatii voce si date, instalat ca suport
pentru sistemul SCADA aferent transportului titeiului prin conductele magistrale pe teritoriul Romaniei.
Infrastructura este alcatuita dintr-un backbone de radiorelee si fibra optica instalate pe aprox.1330 Km,
multiplexoare si un sistem PABX distribuit zonal.

Sistemul este alcatuit din mai multe subsisteme care sunt integrate intr-un tot unitar.

Magistrala de transport - Coloana vertebrala a retelei de comunicatii, in lungime de aprox. 1330 Km este
reprezentata de subsistemul de "transport al informatiilor" care este alcatuit dintr-o magistrala de radiorelee in
microunde in benzile de 7 si 15 Gigahertzi, in lungime de aprox. 800 Km, si o magistrala de fibra optica
singlemode in lungime de aprox. 530 Km.

Magistrala de radiorelee microude este realizata pe rutele:
SUD-VEST: Licurici - Varfu cu Stejari - Ghercesti - Iancu Jianu - Slatina - Cartojani- Mavrodin - Ploiesti;
NORD-EST si EST: Lucacesti - Moinesti - Onesti - Martinesti - Balta Alba - Oprisenesti - Baraganu -
Ploiesti;
SUD-EST: Petromidia - Constanta Sud - Basarabi - Cernavoda C1 - Borcea C3 - Baraganu - Calareti -
Ploiesti.
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Magistrala de cablu fibra optica a fost instalata in unele conducte dezafectate de titei si gazolina ale
S.C.CONPET SA, pe o lungime de circa 500 Km si direct amplasata prin ingropare/canalizatie telefonica pe
o lungime de circa 30 Km.
Traseul conducte/or prin care s-a instalat cablul de fibra optica este Ticleni-Barbatesti - Orlesti/Otesti - Poiana
Lacului - Siliste - Moreni - Ploiesti - Oprisenesti, respectiv de la sud-vest prin sud la sud-est.

Sistemul de Acces la si dinspre magistrala este realizat cu echipamente specifice care asigura selectarea
canalelor de comunicare si inserarea lor in magistrale prin sistemul de multiplexoare.

2. Date despre sistemul de telecomunicatii Conpet

2.1 Solutia Tehnica Existenta
Dispunerea geografica a sistemului de telecomunicatii CONPET este prezentata mai jos:

Echipamentele utilizate in cadrul retelei de telecomunicatii a CONPET sunt: radiorelee in microunde
Ericsson Minilink TN (configurate si echipate pentru transport nativ TDM+nativ Ethernet), echipamentele de
acces (multiplexoare) de tip NPT 1020 si NPT1200 -producator ECI,echipamente de transmisiune pe fibra
optica, centralele telefonice - producator Teltronics si sursele neintreruptibile de tensiune UPS - producator
Antrice.

In prezent, in locatiile sistemului de telecomunicatii sunt instalate urmatoarele surse neintreruptibile
de tensiune:

Nr. Denumire Latitudine Longitudine Tip UPS Observatii
Crt. locatie
1. Lucacesti, jud. Bacau 46:28:53.9N 026:30:37.1 E PP 500 Cladire Conpet
2. Moinesti, jud. Bacau 46:28:08.9N 026:29:22.4E PP 1000 Cladire Conpet
3. Magura, jud. Bacau 46:16:11.9N 026:35: 10.2E PP 1000 Shelter Tc. Conpet
4. Onesti, jud.Bacau 46:15:06.9N 026:48:29.1 E PP 2500 Cladire Rafo Onesti
5. Caiuti, jud. Bacau 46:10:41.0N 026:56:33.7E PP 1000 Shelter Tc. Conpet
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6. Adjud, jud. Bacau 46:06: 11.6N 027:10:29.7E PP 1000 Shelter Te. Conpet
7. Marasesti, 45:52:30.7N 027:12:53.5E PP 1000 Cladire Gara CFR

judVrancea
8. Foesani, jud.Vrancea 45:40:48.9N 027:14:07.0E PP 1000 Shelter Te. Conpet
9. Martinesti, 45:29:57.0N 027:17:38.6E PP 1500 Cladire Conpet

jud Vrancea
10. Balta Alba, jud.Buzau 45:18:17.7N 027:17:02.9E PP 1000 Shelter Te. Conpet
11. Oprisenesti, jud. Braila 45:07:57.3N 027:32:32.3E PP 1000 Shelter Te. Conpet
12. Ciresu, iud.Braila 44:58:01.7N 027:22:26.0E PP 1000 Shelter Te. Conpet
13. Baraganu de Braila, 44:49:06.3N 027:30:21.7E PP 1000 Shelter Te. Conpet

jud.Braila
14. Saveni, jud.lalomita 44:35:53.3N 027:38:23.3E PP 1000 Shelter Te. Conpet
15. Baraganu 44:25: 10.2N 027:40:36.0E PP 2500 Shelter Te. Conpet
16. Boreea C3 44:23:19.1N 027:52:13.3E PP 1000 Shelter Te. Conpet
17. Cernavoda C1, 44:21 :48.0N 028:02:25.9E PP 1500 Shelter Te. Conpet

jud.Constanta
18. Tortomanu, 441833.60 N 281042.40 E PP 1000 Cladire SNRadioeom

jud. Constanta
19. Basarabi, 441037.00 N 282306.70 E PP 1000 Shelter Te. Conpet

jud. Constanta
20. Petromidia, 442056.50 N 284028.60 E PP 1000 Shelter Te. Conpet

jud. Constanta
21. Nisipari, 441317.80 N 282423.30 E PP 1000 Shelter Te. Conpet

jud. Constanta
22. Constanta Nord, 440944.80 N 283734.40 E PP 1500 Cladire SNRadioeom

iudoConstanta
23. Constanta Sud, 440754.40 N 283717.90 E PP 1000 Cladire Conpet

iudoConstanta
24. Dragos Voda 442653.90 N 270742.70 E PP 1000 Cladire SNRadioeom
25. Lehliu Gara 442609.30 N 265235.00 E PP 1000 Shelter Te. Conpet
26. Calareti, jud.Calarasi 442837.30 N 263510.70 E PP 1000 Cladire SNRadioeom
27. Movilita,jud .Ialomita 443855.40 N 262853.60 E PP 1000 Shelter Te. Conpet
28. Snagov (Ciolpani), 444122.90 N 260839.50 E PP 1500 Shelter Te. Conpet

jud. Ilfov
29. Ploiesti Garaj 44:55:14.5N 026:01:48.9E PP 2500 Cladire Conpet
30. Ploiesti CD 44:55:14.5N 026:01:48.9E PP 4000 Cladire Conpet
31. Petrotel,PI., 44:56:59.0N 026:05:05.7E PP 1000 Cladire Raf.Lukoil

jud. Prahova
32. Petrobrazi , 44:52: 13.3N 026:01 :25.6E PP 1000 Shelter Te. Conpet

jud. Prahova
33. Repetor1 FO, 44:58:56.9N 026:29:04.4E PP 500 Shelter Te. Conpet

Jud.Prahova
34. Repetor2 FO, 45:02:4656N 027:09:49.6E PP 500 Shelter Te. Conpet

Jud.Prahova
35. Moreni, 44:57:48.8N 025:39:20.1 E PP 1000 Shelter Te. Conpet

jud. Dambovita
36. Baieoi, jud.Dambovita 45:02:03.3N 025:49:08.1 E PP 500 Shelter Te. Conpet

37. Siliste, iud.Dambovita 44:48:15.4N 025:26:54.8E PP 1000 Cladire Conpet
38. Saru 44:47:10.6N 025:12:10.7E PP 1000 Shelter Te. Conpet
39. Oarja 44:45:23.5N 025:01 :04.4E PP 1000 Shelter Te. Conpet
40. Arpeehim, iud.Araes 44:48:14.4N 024:55:56.4E PP 1000 Shelter Te. Conpet
41. Poiana Lacului, 44:47:53.0N 024:43:54.0E PP 2500 Cladire Conpet

jud.Araes
42. Icoana, jud.Olt 44:24:41.3N 024:42:16.5E PP 1000 Cladire Conpet
43. Tatarestii de Sus 44:23:53.4N 025:08:53.8E PP 1000 Shelter Te. Conpet
44. Videle 44: 19:06.6N 025:32:47.3E PP 1000 Cladire Conpet
45. Cartojani 44:23:43.5N 025:32:04.2E PP 1500 Cladire Conpet
46. Potlogi, 44:33:07.2N 025:36:35.0E PP 1000 Cladire Conpet

jud. Dambovita
47. Mavrodin, 44:39:14.0N 025:44: 15.4E PP 1000 Cladire Conpet

jud.Dambovita
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48. Slatina, jud.Olt 44:28:37.7N 024:25:50.6E PP 1000 Shelter Tc. Conpet
49. Iancu Jianu, 44:30:03.0N 023:59:48.6E PP 1000 Shelter Tc. Conpet
50. Ghercesti, jud.Dolj 44:21 :07.6N 023:53:08.5E PP 1000 Cladire Conpet
51. Bradesti, jud.Doli 44:29:00.2N 023:40:06.8E PP 1000 Shelter Tc. Conpet
52. Vf.cu Stejari, jud.Gorj 44:46:00.7N 023:43:40.1 E PP 1000 Shelter Tc. Conpet
53. Licurici, jud.Gorj 44:51 :28.1N 023:35: 13.6E PP 1000 Shelter Tc. Conpet
54. Ticleni, jud.Gorj 44:53:17.4N 023:26:05.5E PP 1000 Cladire Conpet
55. Barbatesti, jud.Gorj 44:52:22.1 N 023:30:46.8E PP 1000 Cladire Conpet
56. Orlesti, jud.Valcea 44:47:19.8N 024:14:21.5E PP 1000 Cladire Conpet
57. Leleasca 44:47:22.8N 024:24:50.2E PP 1000 Shelter Tc. Conpet
58. Otesti, jud.Olt 44:40:48.4N 024:22:38.6E PP 1000 Cladire Conpet
59 Ploiesti 1848 44:56:04.0N 026:01:38.0E PP 1500 Sediu Central Conpet
60. Comanesti, jud. Bacau 46:25:38.6N 026:26:12.7E PP 1000 Shelter Tc. Conpet

3. Prezentarea ofertei

3.1 Toate cerintele prezentului Caiet de Sarcini trebuie sa fie indeplinite de catre ofertanti. Ofertele care nu
respecta oricare dintre aceste cerinte vor fi excluse din licitatie.

3.2 Raspunsurile trebuie sa confirme indeplinirea cerintelor din fiecare pozitie si paragraf din Caietul de
Sarcini si fiecare afirmatie de conformitate trebuie sustinuta de ofertant cu trimiteri clare la specificatiile de
firma care certifica conformitatea declarata indicand explicit documentul, manualul, pagina, articolul,
paragraful, figura, certificatul, etc. Pot fi inserate si copii de documente relevante in fiecare caz. Nu este
acceptabil doar raspunsul "conform".

3.3 Oferta trebuie sa fie structurata pe formatul si numerotarea prezentului Caiet de Sarcini.

3.4 Oferta trebuie sa fie prezentata in limba romana. Documentatia tehnica ce insoteste oferta trebuie sa fie
prezentata in limba romana sau engleza.

3.5 Echipamentele trebuie sa fie de tip sasiu, montabil in rack 19". Echipamentele propuse trebuie sa fie
instalate in sasiul surselor de tensiune neintreruptibila de tip PP500, 1000, 1500, 2500 si 4000 existente.

3.6 Oferta trebuie sa detalieze explicit atat tehnic cat si financiar configuratia hard si soft pe fiecare site, care
sa cuprinda cel putin:

Sertare electrice dimensionate pentru montare in rack 19" ;
Bloc de alimentare cu tensiune alternativa 230/400Vca ;
Spatiu pentru module redresoare monofazate 230Vca/48Vcc ;
Unitate de control si supraveghere;
Bloc de alarme;
Distributie de curent continuu;
Modul LVDB;
Tip/model redresoare ;
Bancuri de baterii ( bancurile de baterii vor fi de 48 V/min 150 Ah ) ;
Sigurante pentru grupele de baterii;
Echipament pentru monitorizare stare baterii;
Cabluri de conectare bancuri de baterii;
Porturi de management disponibile pe unitatea de control si supraveghere.

3.7 Oferta trebuie sa detalieze deasemenea atat tehnic cat si financiar:
Solutia pentru monitorizare si programare la distanta a UPS-urilor(configuratie hardware si software,
ups,licente, etc)
Training
Piese de schimb

6



•

4. Scopul Serviciilor

4.1 Acest Caiet de Sarcini se refera la cerintele tehnice minimale in vederea modernizarii actualelor surse de
tensiune neintreruptibila care realizeaza alimentarea cu energie electrica a echipamentelor de telecomunicatii
din cadrul retelei de comunicatii a S.C.CONPET SA

4.2 In cadrul acestui contract, Contractorul va inlocui echipamentele de redresare, distributie de c.a.,
distributia de c.c. pentru sarcini, sistemul de control, placa interfata cu utilizatorul si bateriile. Din actualele
surse de alimentare se vor pastra dulapurile metalice.
Deasemenea Contractorul va furniza toate accesoriile hard si soft pentru conectarea la sistemul de
telecomunicatii al S.C.CONPET SA a surselor de tensiune neintreruptibila (Interfata Ethernet 10/100 Base-T,
conector RJ-45) in vederea monitorizarii si programarii la distanta de la Sediul 2 Conpet din Ploiesti.
Deasemenea Contractorul va proiecta, instala si configura la Sediul 2 o platforma hardware si software ce va
contine toate echipamentele/modulele/conectica/licentele necesare pentru monitorizare si programare a UPS-
urilor.

4.3 Contractorul trebuie sa furnizeze toate bunurile si serviciile descrise aici ca un proiect "Ia cheie" si trebuie
sa isi asume responsabilitatea completa pentru ingineria, proiectarea, instalarea, testarea, comisionarea si
livrarea UPS-urilor asa cum sunt specificate in acest Caiet de Sarcini. Contractorul trebuie să furnizeze toate
materialele, echipamentele, sculele, ingineria, calificarea şi forţa de muncă necesare pentru a indeplini În
totalitate si În timp util cerinţele din acest Caiet de Sarcini.

4.4 Contractorul va furniza solutii de monitorizare a surselor de tensiune neintreruptibila utilizand tehnologia
Ethernet, atat pentru verificari locale in site prin conectarea la UPS cu Laptop, cat si distant la Sediul 2, pentru
a se obtine informatii in timp real despre starea echipamentuluii.

5. Arhitectura si caracteristici generale ale echipamentelor propuse

5. 1. Caracteristici tehnice generale

5.1.1 Echipamentul propus va fi instalat in actualele rack-uri ale surselor de tensiune neintreruptibile de tip
PP500,PP1000,PP1500,PP2500siPP4000.

5.1.2. Bancurile de baterii vor fi compuse din patru monoblocuri inseriate si asezate pe rafturi. Bateriile vor fi
asezate cu bornele catre fata dulapului, cu accesul frontal. Accesul la ele se poate face dupa desfacerea
panoului frontal. Bateriile furnizate vor fi de tip etans, fara intretinere, fara degajari de gaze, VRLA, tehnologie
AGM cu electrolit tip Nano Gel. Durata de viata previzionata a baterii lor va fi de minim 10 ani la 25°C.

5.1.3 Echipamentul propus va trebui sa contina urmatoarele unitati principale, fara a se limita la :
Sertare electrice dimensionate pentru montare in rack 19" ;
Bloc de alimentare cu tensiune alternative 230/400 Vca ;
Spatiu pentru N+1 module redresoare monofazate 230 Vca/48 Vcc ;
Unitate de control si supraveghere cu display alfanumeric ;
Bloc de alarme;
Modul LVBD (Iow voltage battery disconnect);
Sigurante automate pentru bancurile de baterii;
Bloc cu sigurante automate pentru distributie 48Vcc ;
Monitorizare parametri baterii : tensiune, temperatura, conductanta (100 - 4000 Siemens),
capacitate

5.1.4 Echipamentul propus trebuie să fie in conformitate cu Standardele:
Safety EN 60950-1, CE ;
EMC ETSI EN 300386 Class B ;
RoHS;
EN 61000.
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5.2. Caracteristici mecanice si de mediu

5.2.1 Echipamentul propus trebuie sa aiba o constructie mecanica robusta ;

5.2.2 Echipamentul propus trebuie să functioneze in gama temperaturilor de lucru -40°C-+75°C;

5.2.3 Gama temperaturilor de stocare -40°C-+80°C.

5.3. Caracteristici electrice generale

5.3.1 Tensiune alimentare trifazata 3 faze + N ;

5.3.2 Tensiunea nominala: 3 faze+N (3x320...480Vca+N)

5.3.3 Tensiune de intrare acceptata: 3 faze+N (3x147 ...519Vca+N)

5.3.4 Tensiune nominala intrare redresori : 185-276 Vca

5.3.5 Tensiune de intrare acceptata redresori : 85-300 Vca

5.3.6 Frecventa: 44-66 Hz ;

5.3.7 Tensiune nominala de iesire: - 48 Vcc conform ETSI 300 132-3

5.3.8 Stabilizarea tensiunii ( regim static) : 1% pentru variatia sarcinii intre 5% si 100%

5.3.9 Stabilizarea tensiunii (regim dinamic) : 5% pentru variatia sarcinii intre 25% si 100%

5.3.10. Tipul de redundanta pentru redresori : N+1 ;

5.3.11. Echiparea trebuie sa cuprinda cel putin 3 redresori alimentati din faze separate;

5.3.12. Putere de iesire nominala: max 4,8 Kw

5.4. Alarme

5.4.1 Alarmele monitorizate si transmise de catre sursa de tensiune neintreruptibila vor cuprinde cel putin
informatii privind:

Lipsa tensiune retea pe fiecare faza;
Redresor defect;
Intreruptor de sarcina deschis;
Intreruptor baterie deschis;
Alarma de baterii (temperatura, tensiune ,conductanta, capacitate);
Tensiune de iesire mare;
Status LVBD;
Avarie bus comunicatie.

5.4.2 Echipamentul propus va prelua minim 9 DI (Digital Inputs) sub forma de alarme externe configurabile
(usa, fum, temperatura ambientala, air flow aer conditionat,etc.).

5.5 Porturi de management

5.5.1 Echipamentul propus va avea disponibile pe unitatea de control si supraveghere urmatoarele porturi de
management:

• Port de management local USB ;
• Port de management distant Ethernet 10/100 Base - T, conector RJ-45, care va permite urmatoarele

aplicatii de management pentru suita de protocoale TCP/IP :
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a) SNMP - obligatoriu, pentru supervizare (trap-uri SNMP) si configurare surse de tensiune
neintreruptibila ;

b) Telnet, http ( web interface ) sau Ssh - cel putin una din optiuni, pentru configurare si
diagnostic.

5.5.2 Contractorul va include obligatoriu in oferta aplicatiile software/firmware si licentele necesare asigurarii
functionalitatii modulului de management distant, pentru toate sursele de tensiune neintreruptibila furnizate.

5.5.3 Contractorul va furniza obligatoriu beneficiarului, la finalul contractului, fisierele "mib" aferente modulului
de management distant, necesare pentru integrarea cu un sistem de management de nivel superior, bazat pe
protocolul SNMP ( ex. HP OpenView ).

5.6 Distributia de curent continuu

Distributia de current continuu va contine urmatoarele sigurante :
• Siguranta monopolara de sarcina 6A - 6 buc. ;
• Siguranta monopolara de sarcina 10A - 1 buc. ;
• Siguranta monopolara de sarcina 16A - 1 buc. ;
• Siguranta monopolara pentru baterii max.125A - 2 buc.

6. Functionalitatea minima pentru echipamentul livrat

6.1 Echipamentele propuse vor avea protectii la :
• Supratensiune ;
• Supracurent ;
• Supratemperatura .

6.2 Echipamentul va avea asigurata racire fortata, cel putin un ventilator pe redresor.

6.3. Gama temperaturilor de lucru pentru redresoare : -40°C - +75°C.

6.4. Umiditate relativa: 5-95 % fara condens.

6.5 MTBF (ore) : ~ 150000 .

6.6 Redresoarele vor fi capabile sa furnizeze energie electrica de c.c. Ia sarcina nominala cu bancurile de
baterii deconectate, in limitele nominale ale parametrilor, si tinand cont de factorul de distorsiuni, armonici,
supratensiuni, etc.

6.7 Factorul de putere pentru redresoare : ~ 0,98 pentru sarcina de minim 30%.

6.8 THD : :5 3,2% (230Vca).

6.9 Domeniul de variatie al tensiunii de iesire: -43.5 + -57,6 Vcc.

6.10 Eficienta : ~ 90% la 60-100% sarcina.

6.11 Riplu : :5 100mVvv

6.12 Zgomot: :5 2mVrms

6.13 Toate materialele si echipamentele folosite vor fi cel putin cu intarziere la propagarea f1acarii .

6.14 Dimensionarea puterii totale pentru fiecare locatie va fi de minim 2Kw.

6.15 In locatiile prevazute echipamentul propus trebuie sa furnizeze interfete de utilizator si de comunicatii
pentru preluarea datelor despre parametrii de functionare si alarmelor la Sediul 2 Conpet din Ploiesti.
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7. Supravegherea si Managementul Echipamentelor
7.1 Echipamentul trebuie să aibă o interfata locala de utilizator. Interfata trebuie să ofere instrumente pentru
instalare pe site, de management a configuraţiei, managementul defectelor.

7.2 O aplicaţie de management local (pe laptop) trebuie să fie inclusa În acest scop. Aplicatia trebuie să poată
gestiona În totalitate echipamentele component ale sursei de tensiune neintreruptibila. Specificati care sunt
sistemele de operare cu care aplicatia este compatibila. In cazul in care accesul local de pe laptop la
echipamentul furnizat se face printr-o aplicatie licentiata, un numar de cel putin 10 licente pentru aplicatia de
management local vor fi furnizate.

7.3 Echipamentul trebuie să aibă transmiterea autonoma a alarme lor.

7.4 Echipamentul trebuie să aibă log intern pentru alarme şi performante.

7.5 Contractorul va include obligatoriu in oferta aplicatiile software/firmware si licentele necesare asigurarii
functionalitatii modulului de management distant, pentru toate sursele de tensiune neintreruptibila furnizate.

7.6 Software-ul de Management distant trebuie sa aiba un grad de selectivitate si filtrare si trebuie sa
contorizeze starea reala astfel incat sa fie poata fi afisate evenimente rapide, de acelasi tip si cu aceeasi
cauza, intamplate succesiv la timpi sub 4s (Exemplu: picare/revenire 220VAC, inchidere/deschidere usa,
etc). Numarul alarmelor false trebuie sa fie redus la minimum .

8. Cerinţe de întreţinere
8.1 Sistemul trebuie să nu necesite Întreţinere de rutină sau reglare pentru a-I păstra În funcţiune. Reparaţiile
trebuie sa se efectueze prin inlocuire la nivel de unitate.

8.2 Fiecare echipament trebuie să fie echipat cu LED-uri de semnalizare a starii unităţii.

8.3 Înlocuirea redresoarelor defecte trebuie sa fie posibilă fără intreruperea tensiunii de alimentare.

9. Livrări
9.1 Toate echipamentele furnizate, inclusiv materialele pentru instalaţii trebuie să fie noi, neutilizate, de cea
mai inalta calitate, nedeteriorate, de fabricaţie recentă, sau de un tip fabricat În prezent.

9.2 Orice element/modul/licenta/functionalitate/accesoriu (de exemplu: cartele, cablu alimentare, etc.) care
lipseste in oferta si care se va dovedi necesar pentru indeplinirea cerintelor prezentului Caiet de Sarcini,
trebuie sa fie inclus ulterior fara nici un cost suplimentar pentru Beneficiar.

9.3 O data cu livrarea echipamentelor Contractorul castigator trebuie să furnizeze testele de acceptanta in
fabrica (Factory Acceptance Test).

9.4 Echipamentele livrate vor fi insotite de urmatoarele documente:
• Certificate de testare;
• Certificate de calitate si conformitate;
• Instructiuni de instalare si punere in functiune in limba romana;
• Manual de operare si intretinere in limba romana.

10. Piese de schimb
10.1 Contractorul trebuie sa includa in oferta si o listă pentru piesele de schimb pentru reparaţii şi Întreţinere a
sistemului ca un element separat de celelalte echipamente. Lista va contine toate componentele si accesoriile
pentru echiparea completa a doua locatii. Piesele de schimb vor fi folosite exclusiv dupa expirarea perioadei
de garantie. Intretinerea postgarantie va fi asigurata de echipele Beneficiarului.
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10.2 Piesele de schimb vor fi incluse În evaluarea pentru atribuire. Preturile unitare si valoarea totala pentru
piesele de schimb se constituie ca articole de sine statatoare În evaluarea financiara pentru atribuire.

Il. Servicii

11.1 Servicii de proiectare/dimensionare surse de tensiune
neintreuptibila

11.1.1 Pentru fiecare site va fi furnizata schema de legaturi electrice de la retea si catre echipamentele de
telecomunicatii. Totodata vor fi furnizate schemele electrice interne ale echipamentului ofertat.

11.1.2 Va fi furnizata proiectarea retelei de management pentru monitorizarea si controlul echipamentelor

11.1.3 Documentatiile trebuie sa fie furnizate pe 2 suporturi:
- de hartie
- electronic in format Word silsauPDF si/sau compatibil Autocad

11.1.4 Contractorul trebuie sa furnizeze descrieri de a)sistem de management, b)manuale de operare si
Întreţinere pentru toate echipamentele. Manualele' trebuie să fie livrate inainte de instalarea sistemului. Ca
nivel minim manualele trebuie să conţină următoarele:
1. Specificatii de performanta
2. Descriere fizica
3. Operarea sistemului
4. Descriere functionala
5. Intreţinere preventivă (dacă este necesar)
6. Intreţinere corectiva (troubleshooting) - să se includă o secţiune de depanare si teste
7. Ilustrare părţi defalcate
8. Lista echipament suport

11.2 Servicii de instalare si demontare

11.2.1 Toate lucrările de instalare (Hardware & Software) trebuie să fie efectuate În conformitate cu legile
romanesti, standardele naţionale şi internaţionale şi cu specificaţiile de producator.

11.2.2 Instalarea trebuie sa fie În conformitate cu cele mai bune practici industriale actuale.

11.2.3 Contractorul este responsabil pentru depozitarea tuturor materialelor achizitionate de catre Client pana
la momentul in care echipamentul va fj instalat in fiecare locatie.

11.2.4 Contractorul trebuie sa colecteze de la depozitul sau şi trebuie sa transporte pe site echipamentul
necesar şi materialele pentru instalatii.

11.2.5 La finalizarea lucrărilor, Întreaga zona de lucru trebuie să fie lasata curata şi libera de gunoi, praf,
resturi şi materiale in exces.Toate materialele utilizabile ramase in urma instalarilor vor fi predate
Beneficiarului.

11.2.6 Toate cablurile trebuie sa fie etichetate cu etichete plastifiate adezive pre printate (nu scrise de mana)
pentru interior.

11.2.7 Contra ctoruI trebuie să utilizeze propriile sale scule şi echipamente de testare atat pe parcursul
instalarii cat si pentru commisionning.

11.2.8 Contractorul trebuie să documenteze instalarea cu imagini.

11.2.9 Contractorul nu trebuie sa treaca la demontarea echipamentelor existente Înainte de identificarea
clară a elementelor care fac obiectul acesteia.
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11.2.10 Avand in vedere ca lucrarile se efectueaza asupra unei retele in functiune, Contractorul va lua toate
masurile necesare pentru ca nefunctionarea serviciilor de telecomunicatii dintr-o locatie sa nu dureze mai mult
de 24 de ore.

11.2.11 Echipamentele şi materialele rezultate din demontari se vor preda integral, În amplasamente, către
reprezentanţii Beneficiarului.

11.2.12 Pozitiile libere si nefolosite din interiorul cabinetelor existente vor fi acoperite cu capace.

11.2.13 Lucrarile de instalare se vor desfasura zilnic in timpul programului de lucru al Beneficiarului. Prin
exceptie se admite prelungirea programului de lucru numai cu aprobarea prealabila si in prezenta
personalului Beneficiarului.

11.3 Testul de acceptanţă - Commissioning

11.3.1 Contractorul trebuie sa propuna Beneficiarului o procedura de verificare pentru commlssloning
conforma cu specificatiile producatorului echipamentelor. Propunerea va fi inaintata Beneficiarului cu 30 de
zile inainte de Commisioning. In cazul in care considera necesar Beneficiarul poate solicita
completarea/imbunatatirea procedurii.

11.3.2 Commissioning-ul trebuie sa asigure ca echipamentul instalat:
• Este instalat corect;
• Este configurat corect;
• A trecut toate testele pentru parametrii necesari;
• Are inregistrate toate datele relevante ale commissioning-ului pentru utilizari viitoare ca referinta

11.3.3 Pentru ca un site să fie declarat "acceptat" trebuie să fie vizitat de către personalul Beneficiarului şi
verificat În baza documentatiei aprobate. Se va testa integrarea site-ului in platforma de monitorizare de la
sediul 2 Ploiesti, se va testa transmiterea alarmelor de la platforma prin simulare de diverse alarme.

11.3.4 Commissioning-ul trebuie să verifice funcţionarea in parametrii proiectati a noilor echipamente instalate
cat si interconectarea acestora cu echipamentele de telecomunicatii.

11.3.5 Commissioning-ul trebuie să verifice, de asemenea, buna funcţionare pe parcursul unei caderi de
tensiune / revenire tensiune.

11.3.6 La commissioning se vor inregistra valorile conductantelor tuturor bateriilor. Aceste masuratori vor
constitui o baza de date istorica pentru urmarirea evolutiei in timp a acestui parametru.

11.3.7 Prin semnarea testului de acceptanta, responsabilitatea si proprietatea echipamentelor trece la
Beneficiar .

11.4 Training

11.4.1 Training-ul trebuie sa fie facut de personal certificat in acest sens de producatorul echipamentelor.

11.4.2 Trainingul va avea 2 componente: una teoretica, ce trebuie sa se desfasoare inaintea activitatilor de
instalare, (programarea cursurilor de training se va agrea la semnarea contractului), si una practica, ce se va
desfasura pe toata perioada lucrarilor de instalare, configurare si commisioning in site.
Trainingul teoretic va avea aplicabilitate si va aprofunda situatia reala a configuratiei echipamentelor ce vor fi
instalate in cadrul Sistemului de Telecomunicatii al Beneficiarului.
Trainingul practic va detalia pas cu pas activitatile ce se executa, in ceea ce priveste instalarea, configurarea,
utilizarea, mentenanta echipamentelor.

11.4.3 Trainingul teoretic trebuie sa se desfasoare la furnizorul echipamentelor si sa fie compus cel putin din
urmatoarele module:

- tehnologia folosita de echipamentele furnizate
- detalierea echipamentelor
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- instalare si configurare echipamente
- managementul echipamentelor local si la distanta, proceduri de identificare si gestionare a

defectelor, etc.

11.4.4 Contractorul trebuie sa furnizeze toate materialele de instruire pentru 6 elevi.

11.4.5 Contractorul trebuie sa furnizeze descrieri detaliate ale tuturor cursurilor.

11.4.6 Contractorul trebuie sa furnizeze o descriere a condiţiilor de training.

11.4.7 Contractorul va include costurile legate de deplasarea personalului Beneficiarului la training (transport,
cazare.)

11.5 Managementul Proiectului

11.5.1 Contractorul va fi responsabil de planificarea, urmarirea şi coordonarea proiectului incluzand, daca
este cazul, şi planificarea si urmarirea lucrarilor subcontractorilor.Contractorul va solicita aprobarea
Beneficiarului pentru inlocuirea oricarui subcontractor.

11.5.2 Contractorul trebuie sa numeasca un Project Manager ale cărui responsabilităţi trebuie să includă si
legătura cu Clientul.

11.5.3 Contractorul trebuie sa desemneze un Project Manager al cărui CV trebuie sa fie anexat documentaţiei
de calificare şi care trebuie să evidenţieze studiile relevante şi experienţa persoanei desemnate de ofertant În
managementul unor proiecte similare ca obiect şi amploare. Contractorul trebuie sa prezinte compunerea
echipei de management si executare a proiectului atât general pe calificări/roluri, cât şi nominal. Componenta
echipei prezentata in oferta va putea fi schimbata numai cu aprobarea Beneficiarului.

11.5.4 Reuniunile de Progres constituie contactele oficiale Între Ofertant şi Beneficiar.

11.5.5 Reuniunile de progres vor avea loc cel putin 1 data pe luna pentru a informa cu privire la starea
proiectului, programul de timp, aspectele si problemele tehnice, etc, prin intermediul prezentarii unui raport
privind progresele Înregistrate.

11.5.6 Procesele verbale ale reuniunilor trebuie sa fie scrise de către Contractor şi trebuie sa fie semnate de
ambele părţi imediat după şedinţe.

11.5.7 În plus faţă de reuniunile de progres, Întâlniri informale pot avea loc În orice moment, aşa cum se
solicita fie de Contractor fie de catre Beneficiar.

11.5.8 Minute ale unor astfel de reuniuni informale trebuie sa fie intocmite de către Contractor şi vor fi
disponibile ca bază pentru deciziile luate la reuniunile periodice de progres.

11.5.9 Un Plan de Proiect trebuie sa fie elaborat de către Contractor pentru perioada Întregului proiect.

11.5.10 Planul de Proiect trebuie să explice structura proiectului şi sa conţina un calendar detaliat, care
include cooperarea cu toţi participanţii implicaţi În proiect.

11.5.11 Planul de Proiect trebuie să includă informaţii cu privire la activităţi şi evenimente care se aplică
masurilor luate de Contractor cu privire la:
• Specificaţii
• Proiectare
• Activităţi
• Fabricare
• FAT- Se vor prezenta documentele interne ale producatorului pentru echipamentele livrate
• Livrare
• Instalare
• Commisioning
• Documentaţie
• Training
• Reuniuni de progres
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11.5.12 Planificarea, controlul şi raportarea derulării proiectului: planificarea se va face săptămânal, controlul
va fi permanent, iar raportarea se va face zilnic.

12. Receptia la terminarea lucrarilor
12.1 Contractorul trebuie sa notifice Beneficiarul asupra datei finalizarii lucrarilor prevazute in contract.

12.2 Beneficiarul trebuie sa organizeze receptia in max. 5 zile de la notificarea finalizarii lucrarilor si va
comunica data stabilita.

12.3 Comisia de receptie trebuie sa verifice executia tuturor lucrarilor conform prevederilor contractuale si
documentatiei anexate la contract, dupa care intocmeste "Procesul verbal de receptie" si recomanda
admiterea cu sau fara obiectiuni a receptiei, amanarea sau respingerea ei, conform modului de indeplinire a
conditiilor prevazute de legislatia in vigoare.

13. Garanţie
13.1 Contractorul trebuie sa furnizeze Beneficiarului garantie comerciala de 1 an de la data semnarii
procesului verbal de receptie pentru toate echipamentele si lucrarile.

13.2 Acesta garantie trebuie sa includa repararea sau inlocuirea oricarui echipament, sistem, subsistem,
hardware si/sau software care s-a defectat in conditii normale de uzura si de utilizare. Aceasta activitate va
include montarea/demontarea si transportul aferent.

13.3 In plus fata de astfel de defectari garantia trebuie sa includa de asemenea si suport tehnic pentru
asistenta in operare si configurare in timpul normal de lucru (business hours).

13.4 Contractorul trebuie să organizeze şi să furnizeze intervenţie pe site in maxim 8 ore (business hours)
atunci când este semnalata de catre Beneficiar nefunctionarea sau functionarea defectuoasa a
echipamentelor.

13.5 Contractorul trebuie să presteze servicii Swap de reparare prin schimbare pe site, cu un timp de swap de
maxim 1 zi.

13.6 Contractorul trebuie sa anexeze la oferta tehnică documentul "Propunere pentru asigurarea intervenţiei
in amplasamente, in perioada de garanţie", in care trebuie sa descrie in detaliu modalităţile prin care va
asigura indeplinirea timpilor de remediere asumaţi.

13.7 Acolo unde o functionare defectuoasa (sau alta defectare a altei functionari rezultand din aceasta) a fost
corectata, inlaturata sau inlocuita in garantie, perioada de garantie corespunzatoare acestei lucrari va fi
extinsa cu perioada de nefunctionare dupa ce aceasta corectie de inlaturare si inlocuire a fost indeplinita cu
succes .

13.8 Contractorul trebuie sa furnizeze gratuit update-uri pentru software-urile livrate, pe perioada garantiei.

13.9 Contractorul trebuie să garanteze producţia si furnizarea de piese de schimb timp de 7 ani după
expirarea perioadei de garanţie.

13.10 Pe perioada Garantiei dar si postgarantie Ofertantul castigator trebuie sa aiba in Romania centru de
suport pentru oferirea de interventii rapide pentru echipamentele oferite.

14. Referinte produs
14.1 Echipamentul propus trebuie să fie intr-un plan pentru dezvoltare(Roadmap), care trebuie sa fie
prezentat, şi care nu trebuie să aiba "End of Life"/End of Maintenance cel puţin pentru următorii 5 ani.
Contractorul trebuie să furnizeze o documentaţie tehnică detaliata despre echipamentul oferit.

14.2 Contractorul trebuie sa includa informaţii cu privire la termenul "End of Life" pentru produsele a caror
productie va fi intrerupta.
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14.3 Contractorul va preciza numărul de clienţi si cantitatile de echipamente de acest tip instalate.

15. Referinte ContractOlr
15.1 Contractorul trebuie sa furnizeze o listă de referinte care să demonstreze abilitatea, capacitatea si
experienţa sa În furnizarea si instalarea acestui tip de echipamente. Se pot prezenta documente, contracte,
procese verbale de receptie, certificari de buna executie care să demonstreze abilitatea, capacitatea si
experienţa sa În furnizarea si instalarea acestui tip de echipamente.

15.2 Contractorul trebuie să prezinte cel puţin 1 proiect de succes realizat de el În ultimele 12 luni in
Comunitatea Europeana, folosind exact acelaşi produs in configuratiile solicitate, care este propus in Caietul
de Sarcini curent, folosit pentru acelaşi scop: alimentare cu energie electrica echipamente de telecomunicatii.
Lista trebuie sa includa persoane de contact si numere de telefon.

15.3 Contractorul trebuie sa includa in oferta informaţii despre producătorul echipamentelor. Capacitatea de
productie trebuie sa fie specificata.

15.4 Contractorul trebuie sa prezinte Acte autentice, scrisori, certificate, rapoarte etc. din care să reiasă În
mod clar provenienta produselor si nivelul calitativ si de performanta, respectiv faptul că:

15.4.1 produsele oferite sunt conforme si pot fi identificate clar prin referire la specificatii sau standarde
relevante,

15.4.2 personalul este instruit sa presteze servicii de instalare şi punere În funcţiune,

15.4.3 personalul este instruit sa presteze servicii de remediere În perioada de garanţie in conformitate cu
standardele de reparatii si foloseste in acest scop echipamente adecvate la standardele cerute de producator

15.5 Contractorul trebuie sa completeze obligatoriu "Tabel Detalii Producator" pe produs/grup de produse:

Anexa 2/a Formu/aru/10 (Sectiunea IV, ANEXA FORMULARE, din Documentatia de Atribuire)

TABEL DETALII PRODUCĂ TOR

Denumire produs / grup produse: _

Nr. Informaţii solicitate Răspuns
crt.
1 Denumire producător
2 Tara de resedintă a producătorului - Adresa postală
3 Ţara / adresat unitătii de productie
4 Pagina web (dacă este disponibilă)
5 State membre UE unde produsul/produsele este/sunt comercializat(e)
6 Sistemul Calitătli

- Standard aplicat
- Activităti acoperite de standard
- Organismul de certificare

7 Declaratie sau autorizatie
- Numele semnatarului
- Pozitia În compania producătoare
- Contact (telefon /faxle-mail)

Note:
În cazul În care produsele/grupul de produse ofertate au producători diferiţi, tabelul se va completa pentru
fiecare producător În parte.
Toate câmpurile din tabel trebuie completate explicit de ofertanţi.
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16. Etapizarea lucrarilor
16.1 Proiectare surse de tensiune neintreruptibila - 1 luna de la semnarea contractului.

16.2 Procurare echipamente - maxim 3 luni de la semnarea contractului.

16.3 Instalare echipamente - max. 6 luni de la semnarea contractului.

16.4 Commisioning echipamente si furnizare documentatie finala - 1 luna de la terminarea lucrarilor de
instalare.

16.5 La solicitarea Contractorului, Beneficiarul poate aproba decalarea termenelor etapelor intermediare, fara
a se modifica termenul final al Contractului.

Sef se~,. iu Telecomunicatii
Ing. Ca ~

~ -
\
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