


5. Data li ită pe tru pri irea ofertelor de ătre Be efi iar la adresa e ţio ată la ali eatul 
3 este: 29.11.2018, ora 14:00. Ori e ofertă pri ită după ter e ul li ită e țio at va fi 
respi să.  

 

6.  Preţul ofertat. Preţul total tre uie să i ludă şi preţul pentru ambalare, transport, 

instalare/montare (da ă este azul) şi ori e alte osturi e esare livrării produsului 
la ur ătoarea desti atie Slobozia, str. Aleea Chi iei, r. 9, jud. Ialo ița. Oferta va 

fi expri ată î  Lei, iar TVA va fi i di at separat. 
 

7. Valabilitatea ofertei: Oferta du eavoastră tre uie să fie vala ilă el puți  3  zile de la 
data li ită pe tru depu erea ofertelor e ţio ată la ali . 5 de ai sus. 

 

8. Calificarea ofertantului Oferta dvs. tre uie să fie î soțită de o opie a ertifi atului de 

î registrare eli erat de Ofi iul Registrului Co erțului di  are să rezulte u ele o plet, 
sediul, persoa ele autorizate/ ad i istratorii și do e iul de a tivitate e tre uie să 
i ludă și fur izarea u urilor are fa  o ie tul preze tei pro eduri de a hiziție. 

 

9.     Evaluarea şi a ordarea o tra tului: Doar ofertele depuse de oferta ți alifi ați și are 
î depli es  eri țele teh i e vor fi evaluate pri  o pararea preţurilor. Co tra tul se va 
acorda firmei are î depli ește toate spe ifi ațiile teh i e soli itate și are oferă el ai 
mi  preţ total evaluat, fără TVA. 

 

10. Vă rugă  să o fir aţi î  s ris pri irea preze tei I vitații de Parti ipare şi să e ţio aţi 
da ă ur ează să depu eţi o ofertă sau u. 

 

 

 

Responsabil pentru realizarea a hizițiilor, 

Chiosea Marilena   



Anexa    

 

Ter e i şi Co diţii de Livrare*1
 

A hiziția de  ECHIPAMENTE IT  

 

Proiect: Proie tul privi d Î văță â tul Se u dar ROSE  

Beneficiar: Li eul Teh ologi  ”Mihai E i es u” Slo ozia 

Ofertant: ___________________________________ 

 

1. Oferta de preț a se o pleta de ătre Oferta t  
  

Nr. crt. 
(1) 

Denumirea produselor 
(2) 

Cant. 
(3) 

Preț 
unitar 

(4) 

Valoare 

Totală fără 
TVA 

(5=3*4) 

TVA 
(6=5* %TVA) 

Valoare 

totală u TVA 
(7=5+6) 

       

       

       

 TOTAL      

 

2. Preţ fix:Preţul i di at ai sus este fer  şi fix şi u poate fi odifi at pe durata 
exe utării o tra tului. 

 

3. Grafic de livrare: Livrarea se efe tuează î  el ult _______ săptă â i de la se area 
Co tra tului/ Notei de Co a da, la desti ația fi ală i di ată, o for  ur ătorului 
grafic: a se o pleta de ătre Oferta t  

 

Nr. 

crt. 
Denumirea produselor Cant. Termene de livrare 

    

    

    

 

4. Plata fa turii se va efe tua î  lei, % la livrarea efe tivă a produselor la desti aţia 
fi ală i di ată, pe aza fa turii Fur izorului şi a pro esului - ver al de re epţie, o for  
Graficului de livrare. 

 

5. Gara ţie: Bunurile oferite vor fi a operite de gara ţia produ ătorului el puţi   a  de la 
data livrării ătre Be efi iar. Vă rugă  să e ţio aţi perioada de gara ţie şi ter e ii gara ţiei, 
în detaliu. 

 

6. I stru ţiu i de a alare:  
  Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau 

deteriorarea lor î  ti pul tra sportului ătre desti aţia fi ală.  

                                                 
1
Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește 

furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificații Tehnice solicitate). 

 Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B -  şi îl returnează, semnat, Beneficiarului, 

dacă acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar. 

 



 

7.  Spe ifi aţii Teh i e: 
de i serat spe ifi ațiile teh i e ale u urilor : 

A. Spe ifi ații teh i e soli itate 

 

B. Spe ifi ații teh i e ofertate 

[a se completa de ătre Oferta t  

1. Laptop Marca / modelul produsului 

Laptop cu sistem de operare Des riere ge erală 

Laptop: 

 procesor Intel Core i3 sau echivalent 

 frecvență procesor up to 2,5 GHz 

 memorie RAM 4 GB 

 capacitate hard 500 GB 

 unitate optica- DVD Writer 

 Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet 

 Porturi: RJ- 45 optional, HDMI, USB 

3.0, USB 2.0, combo headphone / 

microphonejack 

 Sistem de operare WIN 10  

Detaliile spe ifi e şi sta dardele teh i e 
ale produsului ofertat 

Parametri de funcţionare minim acceptaţi de 
către Beneficiar 

Laptop: 

 procesor Intel Core i3 sau procesor 

IntelPentium Quad Core 

 frecvență procesor minim 2,5 GHz 

 memorie RAM 4 GB (cu posibilitate 

de upgrade) 

 capacitate hard 500 GB 

 unitate optica- DVD Writer 

 Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet 

 Porturi: 10/100/1000 RJ- 45 optional, 

HDMI v1.4a, USB 3.0, USB 

2.0,combo headphone / 

microphonejack 

 Sistem de operare WIN 10 

Para etrii de Fu ţio are ai produsului 
ofertat 

2. Tablă interactivă  Marca / modelul produsului 

Tablă interactivă 80 inch Des riere ge erală 

Tablă interactivă : 
 Tehnologie tactilă IR 

 10 puncte de atingere 

 Raport de aspect 4:3 

 Sistem de operare 

Detaliile spe ifi e şi sta dardele teh i e 
ale produsului ofertat 

Parametri de funcţionare minim acceptaţi de 
către Beneficiar 

Tablă interactivă : 
 Tehnologie tactilă IR 

 10 puncte de atingere 

 Raport de aspect 4:3 

Sistem de operare 

Para etrii de Fu ţio are ai produsului 
ofertat 

3. Videoproiector Marca / modelul produsului 

Videoproiector Des riere ge erală 

Videoproiector: Detaliile spe ifi e şi sta dardele teh i e 



 Lumeni – între 3000- 3500 

 Rezoluție native – 1920x1080 

 Contrast – 10000:1 

 Durata de viata lampa (ore):10000 

 Aspect imagine -4:3 

 Conectori: Audio in ;Audio out; S-

Video In; VGA Out; VGA In; HDMI 

Audio- DA(difuzoare) 

 Telecomanda  

ale produsului ofertat 

Parametri de funcţionare minim acceptaţi de 
către Beneficiar 

Videoproiector: 

 Lumeni – între 3000- 3500 

 Rezoluție native – 1920x1080 

 Contrast – 10000:1 

 Durata de viata lampa (ore):10000 

 Aspect imagine -4:3 

 Conectori: Audio in ;Audio out; S-

Video In; VGA Out; VGA In; HDMI 

Audio- DA(difuzoare) 

Telecomanda 

Para etrii de Fu ţio are ai produsului 
ofertat 

4. Imprimantă  Marca / modelul produsului 

Multifuncțională- Monocrom Des riere ge erală 

Multifuncțională - Monocrom: 

 Format A4 

 Funcții Copiere/Imprimare/Scanare 

 Procesor Dual Core 

 Volum maxim recomandat (copii/lună) 
350000 

 Functii scanare   Scan-to-usb 

                            Scan to network 

 Viteză pri tare al / egru pp  – 66 

 Viteza de scanare (sec/pag) -70 

Detaliile spe ifi e şi standardele tehnice 

ale produsului ofertat 

Parametri de funcţionare minim acceptaţi de 
către Beneficiar 

Multifuncțională: 
 Format A4 

 Funcții Copiere/Imprimare/Scanare 

 Procesor Dual Core 

 Volum maxim recomandat (copii/lună) 
350000 

 Functii scanare   Scan-to-usb 

                            Scan to network 

 Viteză pri tare al / egru pp  – 66 

 Viteza de scanare (sec/pag) -70 

Para etrii de Fu ţio are ai produsului 
ofertat 

5. Imprimantă  Marca / modelul produsului 

Multifuncțională- Color Des riere ge erală 

Multifuncțională- Color: 

 Format A3 

 Tip: Color 

 Funcții Copiere/Imprimare/Scanare 

Detaliile spe ifi e şi sta dardele teh i e 
ale produsului ofertat 



 Viteză pri tare alb-negru (ppm) – 22 

 Viteză pri tare olor pp  – 20 

 Volum maxim recomandat (copii/lună) 
2000 

Parametri de funcţionare minim acceptaţi de 
către Beneficiar 

Multifuncțională- Color: 

 Format A3 

 Tip: Color 

 Funcții Copiere/Imprimare/Scanare 

 Viteză pri tare al / egru pp  – 22 

 Viteză pri tare olor pp  – 20 

Volum maxim recomandat (copii/lună) 2000 

Para etrii de Fu ţio are ai produsului 
ofertat 

6. Mouse  Marca / modelul produsului 

Mouse USB Des riere ge erală 

Mouse USB 

 

Detaliile spe ifi e şi sta dardele teh i e 
ale produsului ofertat 

Parametri de funcţionare minim acceptaţi de 
către Beneficiar 

Mouse USB 

Para etrii de Fu ţio are ai produsului 
ofertat 

7. Router  Marca / modelul produsului 

Router Wireless Des riere ge erală 

Router Wireless 

Asus RT-N12E 

Detaliile spe ifi e şi sta dardele teh i e 
ale produsului ofertat 

Parametri de funcţionare minim acceptaţi de 
către Beneficiar 

Router Wireless 

Asus RT-N12E 

Para etrii de Fu ţio are ai produsului 
ofertat 

Piese de Schimb 

I stru e te şi A esorii  
Manuale 

Ceri ţe de Î treţi ere 

_________________________ 

 Be efi iarul va ifa optiu ile  da ă este azul 
si le va detalia 

 

 

 

 

NUMELE OFERTANTULUI_____________________ 

Se ătură autorizată___________________________ 

Locul: 

Data: 


