CAIET DE SARCINI

1. Denumirea contractului I obiectul caietului de sarcini:
Achizitionarea ~i montarea unui turnichet electromecanic bidirectional (dublu
sens) FULL HEIGHT vertical cu un singur pasaj cu 2 cititoare rfid l 25KHZ
pentru accesul sportivilor In stadionul Cluj Arena din parcarea subterana
necesar pentru activitatea din cadrul Consiliului Judetean Cluj ~i a institutiilor
finantate din bugetul Consiliului Judetean Cluj.
2. Beneficiar: U.A.T. Judetul Cluj - Consiliul Judetean Cluj
3. Durata contractului: de la data semnarii contractului intre parti - pana in 31.12.2018
4. Conditii tehnice minimale:

4.1 Achizitionarea a unui turnichet electromecanic bidirectional FULL HEIGHT

vertical cu un singur pasaj;
• Operare bi-directionala
·Control electronic pcntru ambele directii
• 2 cititoare RFID 125Kl-IZ pentru operare in ambele directii(intrare
• Jntegrare facila cu sistemele de control acces
• Reset automat dupa fiecare trecere
• Conectare buton pentru situatii de urgenta
• Operare la interior sau exterior
• Mecanism de precizic robust, placat cu nichel pcntru rezistenta
mare la coroziune
• Mecanism anti-blocare la treccre
• Asamblare modulara pentru instalarea in spatii stramte
• Acces facil la componentele electronice
• Sistcm electronic modular pentru depanare rapida
• Parametri programabili electronic
• In caz de in terupere a alimentarii poate ramane inchis sau
deschis
•Control treceri integral (optional)
• Posibilitate montare modul electronic la distanta
• Mecanism cu auto-centrare ce as1gura o roiatie completa
• Mecanism anti-revenire dupa ce rotorul s-a in\'artit 30° de
la pozitia de repaus
• Amortizor hidraulic ce asigura o operare lina si silentioasa
Specificatii
• Alimentare: I00-230\Ica. 50 60 Hz
• Temperatura: -25°C - +75°C
• Umiditate: <90%
• Protectie: IP43
• Alimentare controler: 24Vcc
• Consum: 30W
• Comanda: Contact uscat (NO)

i~ire)

• limp deschidere: < I sec
• Capacitate trcceri: 25 pcrs/inin
• Material: O tel lnoxidabil 304

4.2 Oferta tehnica ~i financiara se va depune pentru toate produsele. Daca ofertantul
nu depune oferta tehnic~ ~i economica pentru toate produsele, oferta va fi declarata
neconforma.
4.3 Receptia produselor contractate se va realiza la sediul achizitorului. Receptia va
consta in verificare cantitativa, calitativa ~i functionala a produselor contractate la
sediul achizitorului de catre reprezentantul din partea beneficiarului, impreuna cu
reprezentantul furnizorului ~i va fi finalizata prin semnarea de catre reprezentantul
achizitorului a facturii I avizului de insotire a marfii ~i a procesului verbal priviind
montarea.
Daca vreunul din produse nu corespunde specificatiilor, achizitorului are dreptul sa 11
respinga, iar furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului sa 11
inlocuiasca in termen de maxim 2 zile lucratoare produsele refuzate.

5 .Obligafiile Prestatorului:

5.1 Se vor asigura toate materialele necesare pentru montarea
optime de functionare.

~i

punerea in conditii

5.2 Integrarea turnichetului in softul actual ZKAccess 3.5 Access Control Software
~i configurarea in centrala de control acces, aflate in dotarea stadionului Cluj Arena

6. Termen si loc de livrare:
Produsele contractate se vor livra si monta in totalitate, la standardele si
specificatiile din oferta tehnica in maxim 15 zile calendaristice.
Produsele se vor livra ~i se vor monta gratuit la sediul institutiei beneficiare,
dupa cum urmeaza:
Directia de Administrate si Exploatare a Stadionului Cluj Arena, str. Aleea
Stadionului nr. 2, Cluj Napoca, jud. Cluj.

7. Garanfie:

Produsele contractate vor avea 2 ani garantie din momentul semnarii contractului.

8. Modalitafi de plata:

Plata se va efectua in lei, in termen de 30 de zile de la emiterea facturii de catre
furnizor.
Plata se va efectua prin Trezoreria Cluj Napoca din urmatorul cont:
Consiliul Judetean Cluj: R030TREZ24A510103200101X

