În prezent ANCOM dispune de un număr de 35 locații, denumite stații de monitorizare, prevăzute
cu subsisteme de semnalizare si alarmare la efracție și incendiu, supraveghere video, stocare, transmisie
si vizualizare a datelor în timp real, care sunt conectate la 4 (patru) subsisteme centrale de vizualizare,
stocare și centralizare a datelor. De asemenea, în ANCOM există un număr de 40 locații, denumite Oficii
Județene, prevăzute cu sisteme de semnalizare și alarmare la efracție și incendiu și/sau supraveghere
video care funcționează în regim de sine stătător.
Se urmărește integrarea într-un sistem centralizat a tuturor sistemelor și subsistemelor
enumerate anterior.
Integrarea presupune:
- implementarea unei soluții software care să înglobeze toate sistemele și subsistemele existente;
- înlocuirea/completarea sau instalarea (pentru locațiile unde nu există) echipamentelor
componente ale sistemelor de semnalizare și alarmare la efracție și incendiu, acolo unde este cazul,
pentru a asigura compatibilitatea cu soluția software propusă;
- implementarea/upgradarea sistemelor de supraveghere video din cadrul Oficiilor Județene
pentru a asigura compatibilitatea cu soluția software propusă;
- implementarea în Oficiile Județene a unui sistem de control acces.
Sistemul integrat rezultat urmează să fie administrat din puncte diferite de comandă în scopul
asigurării pazei si protecției pentru cele 75 de locații prin monitorizare și intervenție cu personal
specializat. Pentru comunicații se vor utiliza rețelele de date ale ANCOM.
Se urmărește achiziționarea de servicii de consultanță prin care prestatorului îi revin, în principal,
realizarea următoarelor activități:
- realizarea unui studiu prin intermediul căruia să fie analizată situația actuală existentă, să se
propună soluții de integrare și modernizare a sistemelor de alarmare din cadrul ANCOM conform celor
precizate mai sus și să se recomande varianta cea mai avantajoasă de integrare și modernizare din
punct de vedere tehnico-economic. Pe lângă analiza tehnică se are în vedere și o analiză economică,
astfel încât soluția recomandată să respecte principiile economicității, eficienței și eficacității, luând în
considerare faptul că pentru unele locații echipamentele de semnalizare și alarmare nu sunt încă
amortizate;
- întocmirea caietului de sarcini pentru varianta cea mai avantajoasă de integrare și modernizare
din punct de vedere tehnico-economic (caietul de sarcini trebuie să conțină toate informațiile necesare
astfel încât să poată fi inițiată procedură de achiziție publică, cu respectarea legislației în domeniu, în
scopul realizării unui sistem integrat pentru oficiile județene și stațiile de monitorizare aparținând
ANCOM);
- asigurarea suportului tehnic pe perioada desfășurării procedurii de achiziție publică (formulare
răspunsuri la cererile de clarificări, evaluare tehnică și financiară a ofertelor, formulare răspunsuri la
eventualele contestații etc.);
- asigurarea asistenței tehnice de specialitate pe perioada de implementare, inclusiv pentru
recepția sistemului integrat.
În scopul stabilirii bugetului necesar, vă solicităm să ne trimiteți o estimare totală a Dvs. privind
costurile aferente serviciilor de consultanță prin luarea în considerare a cerințelor menționate mai sus,
defalcată pe fiecare dintre cele 4 (patru) activități de mai sus.
Direcţia Achiziţii şi Administrativă / Departamentul Administrativ / Biroul Logistică, Prevenire şi
Protecţia Muncii , Tel. 0372 84 5435, 0722 315 473, Fax: 0372 84 5402, în atenția: Virgil Flori, email:
virgil.flori@ancom.org.ro.

