
Denumire licitație

Achiziția de sisteme de automatizare (inclusiv serviciile de instalare 
aferente) pentru centrul Torrespaña și Centrul Teritorial Las Palmas – RTVE 
(Compania Spaniolă de Radio și Televiziune)

- Valoare contract: 630.000 EUR exclusiv TVA

- Perioadă execuție: 85 de zile 

Număr licitație/cod de 
identificare organizator

2015/10145 

Obiectul licitației
Sisteme de automatizare (furnizare și instalare)

 

Produsele licitate

Coduri CPV

 48921000 – sisteme de automatizare

Loturi: 

1. Centrul Torrespaña: servere de control dispozitive, servere aplicații sisteme de 
automatizare, carduri GPI/GPO, panouri de control de la distanță, comutatoare, 
stații de lucru, monitoare TFT, licențe software aferente

2. Centrul Torrespaña – studiouri emisiuni informative: servere de control 
dispozitive, servere aplicații sisteme de automatizare, servere de back-up, stații de
lucru, monitoare TFT, licențe software aferente

3. Centrul Las Palmas: servere de control dispozitive, servere aplicații sisteme de 
automatizare, servere de back-up, stații de lucru, monitoare TFT, licențe software 
aferente

Numele firmei 
organizatoare

Compania Spaniolă de Radio și Televiziune – Direcția de Achiziții

Adresa Avda. Radiotelevisión, 4 (28223), Pozuelo de Alarcón, Spania 

Telefon +34 913464168

E-mail licitaciones@rtve.es 

Adresa paginii web http://www.rtve.es/programas/licitaciones 

Documentele licitației
(caiet de sarcini, etc.: 
adresa de unde se poate
obține, prețul achiziției) 

Compania Spaniolă de Radio și Televiziune – Direcția de Achiziții

Caietul de sarcini:

..\..\..\..\caiet sarcini RTVE.pdf

Termenul de depunere a 
ofertelor

7 martie 2016, ora 14:00 

Data si ora deschiderii 
ofertelor

Deschiderea ofertei: 14 martie 2016, ora 12:00

Condiții tehnice specifice
(certificări, standarde)

Conform documentației  de licitație

Condiții contractuale 
specifice
(legislație locala, etc.)

Documentația se va prezenta in limba spaniola

Garanția de buna 
execuție 

5%

Experiența necesara Conform documentației  de licitație

Condiții de plata Conform documentației  de licitație

Transport Conform documentației  de licitație 

Relații suplimentare si 
sprijin la BPCE

BPCE Madrid

Adresa: Avda. de Alfonso XIII 157, 28016 Madrid, Spania

Tel: + 34 913 501 881

Fax: + 34 913 452 917

E-mail: oficina.comercial@embajadaderumania.es 
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