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Investiții/108/04.08.2017
Raspuns la solicitările de clarificare referitor la caietul de sarcini pentru cântarul pod
bascul 250 tone.
1. Amplasarea terminalului se va face lângă cântar astfel încât șoferul să valideze cardul
fără a coborî din vehicul?
Răspuns: Terminalele vor fi amplasate lângă cântar astfel încât soferul nu va coborî din
vehicul iar circulația pe cântar va fi în ambele sensuri.
2. Cine asigură alimentarea cu energie electrică a terminalului?
Răspuns: Alimentarea cu energie electrică va fi făcută de furnizor, distanța va fi de 20 m.
Beneficiarul va asigura energie electrică la cabina actualului cîntar unde va fi montată și
stația PC.
3. Șoferii vor utiliza carduri RFDI pentru identificare?
Răspuns: Da și vor fi livrate de producător;
4. Este necesară o imprimantă locală lîngă cântar?
Răspuns:Nu. Imprimanta va fi amplasată în stația PC la 20 m de cântar. Rapoartele de
câtărire vor fi imprimate pentru o perioadă de 8 ore (un schimb de lucru) pentru fiecare
șofer.
5. La ce distanță trebuie transmise datele?
Răspuns: Datele de la cântar vor fi transmise prin cablu la o distanta de 20 m în statia PC
de unde vor fi transmise wireless la sediul carierei la o distantă de maxim 2 Km cu
vizibilitate directă (necesar 2 antene).
6. Unde se va amplasa calculatorul care trebuie să primească aceste date?
Răspuns: Un calculator va fi amplasat la 20 m de cântar, iar celălalt la cca 2 Km.
Datele de cântărire vor fi stocate în stația PC amplasata la 20 m de cântar, unde va fi
amplasată o imprimantă pentru rapoarte de schimb si zilnice.
In situația în care va fi un defect la unul din terminalele de contare a cartelelor și
cântarul nu va putea funcționa pe ”automat”, este nevoie de un regim ”manual” în care
cântarul va fi exploatat de un operator.
Pentru fundațiile podului bascul nu sunt necesare autorizatii de construire – reprezintă
montaj utilaj.
7. Termenul de intervenție de 48 ore în perioada de garanție se referă doar la constatarea
defecțiunilor sau și la reparația în sine?
Răspuns: Doar la constatarea defecțiunilor.
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