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DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA
Denumire o ciala: AUTORITATEA NAVALA ROMANA
Adresa: Strada INCINTA PORT, Nr. 1


CIF: 11055818

Tara: Romania

Tel: +40 372419810 Fax: +40 241616229
atentia: : Raluca Alina Musat

E-mail: adudu@rna.ro

Punct(e) de contact: Ana DUDU

In

ANUNT



Denumire contract:
Servicii întreținere Stații meteo Vaisala

Data limita depunere oferta:
05.10.2020 15:08

Tip anunt:
Cumparari
directe

Tip
contract:
Servicii

Cod si denumire CPV:
50800000-3 - Diverse servicii de
intretinere si de reparare (Rev.2)

Valoare
estimata:
55.932,00
RON

Caiet de sarcini:
Caiet de sarcini si model
contract.pdf.p7s

Descriere contract:
ANR deține 24 stații meteo Vaisala, funcționând în cadrul sistemului RoRiS, instalate în locațiile Moldova Veche, Orșo
va, Drobeta Turnu Severin, Gruia, Calafat, Bechet, Corabia, Turnu Măgurele, Zimnicea, Giurgiu, Oltenița, Călărași, Fet
ești, Cernavodă, Hârșova, Brăila, Galați, Măcin, Isaccea, Tulcea, Mahmudia, Sulina, Constanța Sud - Agigea, Constanț
a. Se vor achiziționa servicii de întreținere a Stațiilor meteo Vaisala. Scopul achiziției este asigurarea funcționării în
mod continuu 24/7 și fără erori a echipamentelor. Întreținerea va atât periodică, prin intermediul unor operațiuni
speci ce realizate de prestator, cât și corectivă, sub forma unor intervenții la solicitarea bene ciarului sau în urma d
etectării unor defecte/disfuncționalități de către prestator. Pentru a asigura funcționarea stațiilor meteo, vor trebui
executate cel puțin următoarele tipuri de operațiuni : - lucrări generale de veri care și întreținere periodică a echipa
mentelor meteorologice, conform speci cațiilor producătorului (Vaisala); - lucrări de remediere a disfuncționalitățilo
r constatate în exploatare - la traductori , elemente de procesare și/sau comunicații; - preluarea traductorilor defecț
i, transmiterea acestora la producător pentru reparare și calibrare; - con gurarea /refacerea con gurării software a
unei stații meteo în urma apariției unei situații care a dus la pierderea sau alterarea setărilor, ori în cazul înlocuirii tr
aductorilor, a componentelor de procesare/ comunicații sau a stației meteo în întregime ; - asigurarea funcționării î
n mod continuu 24/7 și fără erori a echipamentelor meteorologice, prin două căi și anume: întreținerea periodică
prin intermediul unor operațiuni speci ce realizate de prestator; întreținerea corectivă care se va realiza prin inter
venții la solicitarea achizitorului sau ca urmare a depistării unor disfuncționalități de către prestator.

Conditii referitoare la contract:
Conform model de contract atasat

Conditii de participare:
Prestatorul va trebui să dovedească faptul că este autorizat de Vaisala să instaleze, con gureze, întrețină și să repar
e echipamentele realizate de acest producător. De asemenea, va trebui să prezinte referințe (de la alți bene ciari) p
rivind acivități de instalare/con gurare și/sau întreținere și reparații stații meteo, prestate anterior prezentului contr
act.

Criterii de atribuire:
Prețul cel mai scăzut în condițiile respectării cerințelor minime din caietul de sarcini

Informatii suplimentare:
Prețul ofertat va include totalitatea cheltuielilor prestatorului privind deplasarea, manopera și materialele mărunte
(bride cablu, materiale de curățat și alte consumabile) ocazionate de întreținerea periodică a tuturor stațiilor meteo
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Isaccea, Tulcea, Mahmudia, Sulina, Constanța Sud - Agigea, Constanța. Reparațiile la traductorii defecți și înlocuirea
acestora cu unii noi, calibrările care necesită trimiterea acestora la producător, lucrările de întreținere și reparații în
afara celor două vizite obligatorii, precum și piesele de schimb vor tarifate separate. Lucrările respective se vor efe
ctua numai cu acordul scris al achizitorului. Achizitorul se obligă să plătească în contul de trezorerie al prestatorului
prețul convenit în tranșe pe baza rapoartelor de activitate emise de prestator și acceptate de achizitor. În aceste rap
oarte se centralizează lucrările efectuate clasi cate pe lucrări de mentenanță și veri care în teren / lucrări de întreți
nere și reparații la cerere, operațiunile efectuate la ecare echipament precum și documentul probator (Fișă de veri
care, test de acceptanță, etc). Oferta se va posta în SEAP, în catalogul electronic.
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