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Nr. 1365 /17.12.2021

CERERE DE OFERTA DE PRET
Achiziție Sistem audio-video profesional
ID proiect POCU: 626/6/13/132662
Cod CPV: 32330000-5
Vă supunem atenției invitația de participare la procedura de achiziție având ca
obiect: Achiziție Sistem audio-video profesional
INFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ
Obiectul contractului: Achiziție Sistem audio-video profesional.
Locul de implementare: Baroul Dolj, Craiova, Bd. Carol I, nr.1, bl. 17D, sc. 1,
mezanin, jud. Dolj
Tipul contractului: Contract de achiziție bunuri
Criteriu de atribuire: Oferta cea mai avantajoasă
Data şi ora-limita de depunere a ofertei: anunțul privind lansarea sesiunii de
depunere a ofertelor va fi postat pe pagina web a Baroului Dolj www.barouldolj.ro începând cu data de 17.12.2021. Ofertele pot fi trimise atât
prin email la adresa: office@barouldolj.ro cât și la sediul Baroului Dolj
(Craiova, Bulevardul Carol I, nr.1, bl.17D, sc.1, mezanin, jud. Dolj) până pe
data de 20.12.2021 ora 12:00. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta
la nr. de telefon: 0351.40.84.30.
CERINTE MINIME OFERTA TEHNICA:
Sistemul audio este format din următoarele :
1) Controller Inteligent de Audioconferință DSPPA D6201 - 1 bucata;
2) Microfon de masa pentru Audioconferință DSPPA D6223 - 18 bucăți;
3) DSP videoconferință C990 - 1 bucată;
4) Camera videoconferință VCO-61 UL - 1 bucată;
5) Amplificator cu mixer 120W pe 100V, DSPPA MP120UB cu USB, FM &
Bluetooth - 1 bucată;
6) Mixer 12 canale RH SOUND MS - 8002D - 1 bucată;
7) Boxa de perete 30W, DSPPA DSP8063 - 4 bucăți;
8) Feedback Supresor DSPPA D6573 - 1 bucata;
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Specificații :
1) Controller Inteligent de Audioconferință DSPPA D6201 :
-Ecran tactil color de înaltă definiție de 4,3 "
-Suport 128 de unități de conferință;
-maxim 4096 unități cu extensii
-Interfață de rețea TCP / IP
-Votarea, vorbirea temporizată și alte funcții de gestionare a datelor.
-Tehnologie DSP încorporată de înaltă performanță
-Sistem automat de urmărire a subiectului
-funcție de înregistrare a conferinței
-Inspecția automată a unității
2) Microfon de masa pentru Audioconferință DSPPA D6223 :
-specificații microfon : microfon de masa, frecventa de răspuns : 45 Hz 18 kHz,
max SPL : 125 dB, capsula condenser;
3) DSP videoconferință C990 :
-procesor videoconferință;
-2 intrări microfon, 2 intrări linie;
-interfață usb;
-răspuns frecventa : 20Hz 20kHz;
4) Camera videoconferință VCO 61 UL :
-Sistem video HD: 1080p / 60, 1080p / 50, 1080i / 60, 1080i / 50, 1080p / 30,
1080p / 25, 720p / 60,
720p / 50, 720p / 30, 720p / 25, 640x480p / 240
SD: 480i, 576i ,
-Senzor 1 / 2.7 ",
-Obiectiv 12x, F1.8 ~ F2.8
-Zoom digital 16x,
-Iluminare minima 0,5 Lux @ (F1.8, AGC ON)
-Balans de alb automat
5) Amplificator cu mixer 120W pe 100V, DSPPA MP120UB cu USB, FM &
Bluetooth :
-MP3 player încorporat, radio FM și Bluetooth cu telecomandă
-Putere nominală 35W / 120W, 70V / 100V și ieșire 4 16 Ω.
-In trari : 2 intrări MIC (1 MIC 6,3 mm și 2 MIC XLR), 1 intrare EMC, 2 intrări
de linie, 1 ieșire de linie
-Modul amplificator Clasa D încorporat și putere de comutare, cu 70V / 100V /
120 Watti
6) Mixer 12 canale RH SOUND MS 8002D :
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-Intrări mono : 4
-Intrări Stereo: 2
-Intrări de linie XLR/Jack
-Procesor digital de efecte pe 16 biți cu 16 presetări.
-Alimentare PHANTOMPOWER (XLR) +48 V
-Frecvență: 20Hz 20kHz,
-Greutate 1,5 kg.
7) Boxa de perete 30W, DSPPA DSP8063 :
-Intrare 70V/100V/4 16 Ω ,
-frecventa de răspuns: 80 20.000Hz, SPL maxim:104 dB,
-sensibilitate ridicata : 90 dB;
8) Feedback Supresor DSPPA D6573 :
-rezoluție 24 biți Analog/digital;
-procesare inteligenta cu posibilitatea de căutare automata a frecventelor care
generează microfonie;
Pentru întocmirea ofertei se vor avea în vedere următoarele:

Prețul ofertat trebuie sa fie exprimat in lei, fără TVA și nu trebuie să
depășească suma maximă de 26,798.32 RON fără TVA;

Oferta va cuprinde costul total si se va elabora astfel încât sa furnizeze
toate informațiile cu privire la preț;

Produsele ofertate trebuie sa respecte specificațiile tehnice minimale
menționate;

Ofertele trebuie redactate pe calculator, în limba română (de preferat cu
diacritice). Nu sunt acceptate ofertele completate de mână;

Ofertele trebuie sa conțină datele de identificare ale persoanei juridice:
denumire, numărul de înregistrare la Registrul Comerțului, Codul de
identificare fiscală, adresa sediului, nr. telefon de contact si email.
Perioada de depunere a ofertelor poate fi schimbata iar acest lucru va fi anunțat
pe pagina web a Baroului Dolj.
Pentru informații suplimentare va puteți adresa la sediul nostru din Craiova, Bd.
Carol I, nr.1, bl. 17D, sc. 1, mezanin, jud. Dolj sau la adresa de e-mail
office@barouldolj.ro.
Alte informații despre Achizitor:
BAROUL DOLJ are calitatea de Partener în cadrul proiectului „Educație și
competențe prin stagii de practică pentru studenți din domeniul drept și
administrație publică”, ID PROIECT: POCU/626/6/13/132662.
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Selecția ofertei câștigătoare
În cazul in care va fi nevoie de un criteriu de departajare atunci se vor accepta
soluțiile tehnice care presupun raportul cost/performanță cel mai eficient,
raportat la experiența relevantă și rezultatele obținute în proiecte similare.
Oferta câștigătoare se va face in funcție de criteriile de selecție si evaluare.
Câștigătorul va fi anunțat telefonic sau prin e-mail.

BAROUL DOLJ
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