
Anexa 6.2.1 – Cerere de oferă (CO-B) 

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 

Schema de Granturi pentru Licee 

Beneficiar: Liceul „Simion Mehedinți” Vidra 

Tipul subproiectului: Împreună pentru viitor 

Acord de Grant nr. 869/13.10.2020 

 

Invitație de participare  

pentru achiziția de bunuri 

Laptopuri 
 

 
Stimate Doamne/Stimați Domni: 

 

1. Beneficiarul Liceul “Simion Mehedinți” Vidra a primit un grant finanțat în cadrul Schemei de Granturi 

pentru Licee derulate în Proiectul privind Învăţământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte 

din fonduri pentru achiziţia bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitaţie de Participare. 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea produselor Cantitate  Unitate de 

măsură 

Preț unitar, lei fără TVA  Preț estimat lot, lei fără 

TVA 

1 Laptop (cu SO și licențe 

specifice) 

20 buc. 1231.09 24621.85 

 

2. Ofertanții pot depune o singură ofertă care să cuprindă toate produsele din lot, cu mențiunea că doar 

10 buc. din lot pot fi plătite în luna decembrie, iar celelalte 10 bucăți vor fi achitate cel târziu în luna martie a 

anului 2021. 

3. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu termenii şi 

condiţiile de livrare precizate şi va fi trimisă la: 

    Adresa: Liceul „Simion Mehedinți” , Loc. Vidra, Județul Vrancea, Str. Principală, Cod poștal 627415; 

    Telefon unitate: 0237673054 ;  

    Telefon Coordonator Grant: 0723894442; 

    Telefon Responsabil achiziții: 0736809362; 

    E-mail: lic_vidra@yahoo.com ; contab_lic_vidra@yahoo.com ; 

    Persoană de contact: Coordonator Grant: Potop Adela Cătălina; Responsabil achiziții: Stratton A. Daniel 

4. Se acceptă oferte transmise în original, prin E-mail. În cazul ofertei transmise prin email, Beneficiarul 

poate solicita transmiterea ulterioară, într-un timp rezonabil indicat, a ofertei în original. 

5.         Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 este: 10.12.2020, 

ora 14:00. Orice ofertă primită după termenul limită menţionat va fi respinsă. 

6.          Preţul ofertat: Preţul total trebuie să includă şi preţul pentru ambalare, transport şi orice alte costuri 

necesare livrării produsului la următoarea destinatie, inclusiv montajul si punerea in functiune a 

echipamentelor:  Liceul „Simion Mehedinți” , Loc. Vidra, Județul Vrancea, Str. Principală, Cod poștal 627415. 

Oferta va fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat. 

6. Valabilitatea ofertei: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puţin 60 zile de la data limită 

pentru depunerea ofertelor menţionată la alin. 5 de mai sus. 

7. Calificarea ofertantului Oferta dumneavoastră trebuie să fie însoţită de o copie a certificatului de 

înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului din care să rezulte numele complet, sediul, persoanele 

autorizate/ administratorii şi domeniul de activitate ce trebuie să includă şi furnizarea bunurilor care fac 

obiectul prezentei proceduri de achiziţie. 

8.  Evaluarea şi acordarea contractului: Doar ofertele depuse de ofertanşi calificaţi şi care îndeplinesc 

cerinţele tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor. Contractul se va acorda firmei care îndeplineşte 

toate specificaţiile tehnice solicitate şi care oferă cel mai mic preţ total evaluat, fără TVA . 

9.  Vă rugăm să confirmaţi în scris, sau prni e-mail, primirea prezentei Invitaţii de Participare şi să 

menţionaţi dacă urmează să depuneţi o ofertă sau nu. 
Coordonator Grant,                                                                                  Responsabil achiziții, 

Prof. Potop Adela Cătălina                                                                      Stratton Andrieș Daniel Jon Michael   
Semnătură                                                                                                          Semnătură 

Data: ......................................                                                                            Data: .................................................... 

mailto:lic_vidra@yahoo.com
mailto:contab_lic_vidra@yahoo.com


Anexa                                                    Termeni şi Condiţii de Livrare*1 

Achiziția de bunuri 

 

 

 

Sub-Proiect: " Împreună perntru viitor din cadreul Proiectului privind Învățământul Secundar (ROSE) ” 

Beneficiar: LICEUL „ SIMION MEHEDINȚI” VIDRA 

Ofertant: ____________________ 

 

 

 

1. Oferta de preţ [a se completa de către Ofertant] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.         Preţ fix:  Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării 

contractului. 

 

3. Grafic de livrare: Livrarea se efectuează în cel mult 30 zile de la semnarea Contractului/ Notei de 

Comanda, la destinația finală indicată, conform următorului grafic: [a se completa de către Ofertant] 

 

Nr. 

lot. 
Denumirea produselor Cant. Termene de livrare 

1  20  

 

4. Plata facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinaţia finală indicată, 

pe baza facturii Furnizorului şi a procesului - verbal de recepţie, conform Graficului de livrare. 

 

5. Garanţie: Bunurile oferite vor fi acoperite de garanţia producătorului conform specificatiilor 

tehnice. Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu la fiecare categorie 

de bunuri ofertate 

 

6. Instrucţiuni de ambalare:   

  Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul 

transportului către destinaţia finală, și transportul către sediul unității noastre. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1  Anexa Termeni şi Condiţii de Livrare este formularul în  care Beneficiarul va completa condiţiile în 

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

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

Beneficiarului semnat, dacă acceptă condiţiile de livrare cerute de Beneficiar. 

 

Nr. 

lot. 

(1) 

Denumirea produselor 

(2) 

Cant. 

(3) 

Preţ 

unitar 

(4) 

Valoare 

Totală 

fără 

TVA 

(5=3*4) 

TVA 

(6=5* 

%TVA) 

Valoare 

totală cu 

TVA 

(7=5+6) 

1  20     

 TOTAL      

  



 

7.  Specificaţii Tehnice: 

 

Lot 1 Denumirea achiziției: Laptop ... 20 buc 

 

 

A. Specificaţii tehnice solicitate 

 

B. Specificaţii tehnice ofertate 

[a se completa de către Ofertant] 

Specificații tehnice solicitate   

Denumire produs:  

Laptop 

 

Marca / modelul produsului 

 

 

Descriere generală: 

Laptopurile trebuie să ofere mobilitate și să includă 

instrumente bune de securitate și performanțe 

multimedia. 

Descriere generală 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim 

acceptate de către Beneficiar: 

Tip procesor: Intel Core i5-460M  

Specificatii CPU: 2.53Ghz up to 2.80Ghz, 3MB 

Cache 

Capacitate RAM (GB): 4GB 

Tip memorie: DDR3 

Capacitate HDD (GB): 500GB 

Display: 14''  

Tip placa video: integrata, Model: Intel HD Graphics 

Webcam: Cameră web 720p 

Tastatura de dimensiuni normale (QWERTY) 

Ethernet: Da;  Wi-Fi: Da;  Bluetooth: Da. 

Porturi: USB3.0: 2,  USB2.0: 2,  RJ-45: 1,  VGA: 1, 1 

port combinat căști/microfon 

Sursă de alimentare: 65W 

Sistem de operare: Da 

Software inclus: Microsoft office, skype 

Accesorii incluse: Alimentator, Baterie  

Detaliile specifice şi standardele tehnice ale 

produsului ofertat 

Parametrii de Funcţionare ai produsului acceptați 

minim de către beneficiar 

 

Funcționare la 220V 

Parametrii de Funcţionare ai produsului ofertat 

Termen de livrare maxim 15 zile de la semnarea 

contractului 

Termen de garantie minim 24 luni  

 

Nota: Cerinţele din specificaţiile tehnice vor fi 

considerate ca fiind minimale. În acest sens vor fi 

luate în consideraţie toate ofertele care, prin 

propunerea tehnică, asigură un nivel superior al 

cerinţelor minimale din specificaţiile tehnice; ofertele 

de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor 

prevăzute în specificaţiile tehnice vor fi declarate 

neconforme. 

Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, 

sursă, producţie, un produs special, o marcă de 

fabricaţie sau de comerţ, un brevet de invenţie, o 

licenţă de fabricaţie sunt menţionate doar pentru 

identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au 

 



ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor 

operatori economici sau anumitor produse. Aceste 

specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea 

“sau echivalent”. 

Orice certificat, avizare, autorizaţie specificata in 

cadrul fisei tehnice va fi considerata ca având 

mențiunea “sau echivalent”. 


