Anexa
Termeni şi Condiţii de Livrare*1
Achiziția de PRODUSE ELECTRONICE
Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Beneficiar: LICEUL TEORETIC WALDORF IASI
Ofertant: ____________________
1.

Oferta de preț [a se completa de către Ofertant]

Nr. crt.

Denumirea produselor

Cant.

(1)

(2)

(3)

Preț
unitar
(4)

Valoare
Totală fără
TVA
(5=3*4)

TVA
(6=5* %TVA)

Valoare totală
cu TVA
(7=5+6)

TOTAL
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 _______ săptămâni de la semnarea
Contractului/ Notei de Comanda, la destinația finală indicată, conform următorului grafic: [a se
completa de către Ofertant]

Nr. crt.

Denumirea produselor

Cant.

Termene de livrare

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 cel puţin 1 an de la data
livrării către Beneficiar. Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu.
6.

Instrucţiuni de ambalare:

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.

Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în
timpul transportului către destinaţia finală.
7.

Specificaţii Tehnice:
A. Specificații tehnice solicitate
LAPTOP

Laptop echipat cu cel mai recent procesor, pentru
un nivel foarte bun de performanta in orice situatie
Procesor ;

B. Specificații tehnice ofertate
[a se completa de către Ofertant]
Marca / modelul produsului
Descriere generală
Detaliile specifice şi standardele tehnice ale
produsului ofertat

Display diagonala minim 15 inch;
Capacitate memorie RAM minim 4 GB;
Capacitate stocare HDD minim 500 GB;
Unitate citire/scriere;
Camera WEB;
Cititor card;
Port VGA;
Tip display LCD LED
Diagonala (inch) min 15.6
Alimentare Li Ion
Comunicatii Wireless
Placa video integrata
Tastatura numerica
Sistem de operare

Garanție minim 12 luni

Piese de Schimb
Instrumente şi Accesorii - incarcator
Manual instalare si utilizare in limba romana
Cerinţe de Întreţinere
_________________________

Parametrii de Funcţionare ai produsului
ofertat

Beneficiarul va bifa optiunile dacă este cazul si le
va detalia

A. Specificații tehnice solicitate
VIDEOPROIECTOR
consumul lampii ajustat pentru a oferi cel mai bun
contrast si luminozitatea optima

B. Specificații tehnice ofertate
[a se completa de către Ofertant]
Marca / modelul produsului
Descriere generală

sa ofere claritate excelenta, vizibilitate foarte buna
si culori naturale

Distanta de proiectie –Normala
Segment –educatie
Lumeni minim 3200
Rezolutie minim 800*600
Contrast minim 13000:1
Diagonala maxima imagine (m) 3.04
Diagonala mimin imagine (m) 2
Durata de viata lampa (ore) –minim 4000
Audio
Difuzoare
Reproducere culori minim 1.07 miliarde
Telecomanda
Garanție minim 12 luni

Detaliile specifice şi standardele tehnice ale
produsului ofertat

Parametrii de Funcţionare ai produsului
ofertat

Instrumente şi Accesorii – cablu VGA
Manual instalare si utilizare in limba romana
A. Specificații tehnice solicitate
ECRAN PROIECTIE
Ecran de proiectie realizat din fibra de sticla,
elastic si rezistent
Ecran de proiectie sa difuzeze lumina uniform in
toate directiile, indiferent de unghiul de vizualizare
Sistem autoblocare
Unghi vizualizare minim 160 grade
Latime- minim 2 m
Tip ecran- manual

B. Specificații tehnice ofertate
[a se completa de către Ofertant]
Marca / modelul produsului
Descriere generală

Detaliile specifice şi standardele tehnice ale
produsului ofertat

Inaltime- 2 m
Fixare- Tavan perete
Format ecran 1:1
Tip suprafata- Fctor de reflexie 1.0
Garanție minim 12 luni

Parametrii de Funcţionare ai produsului
ofertat

Piese de Schimb
Instrumente şi Accesorii – kit instalare
Manual instalare si utilizare in limba romana
Cerinţe de Întreţinere
_________________________
Beneficiarul va bifa optiunile dacă este cazul si le
va detalia

A. Specificații tehnice solicitate
SUPORT TAVAN VIDEOPROIECTOR
Proiectare eficienta si instalarea usoara a
acestuia

B. Specificații tehnice ofertate
[a se completa de către Ofertant]
Marca / modelul produsului
Descriere generală

Inclinare maxima orizontala de 10° si inclinarea
verticala de pana la 20°
Sa permita o reglare usoara a inaltimii (43 - 65
cm)

Tip suport - Reglabil;
Montare- Tavan;
Inaltime - Reglabila
Garanție minim 12 luni

Detaliile specifice şi standardele tehnice ale
produsului ofertat
Parametrii de Funcţionare ai produsului
ofertat

Sa contina kit cu accesorii pentru montaj
Manual instalare si utilizare in limba romana
A. Specificații tehnice solicitate
LICENTA ANTIVIRUS
Protecie premium pentru Laptop
Licenta electronica
Numar utilizator – 3
Pentru Laptop
Garanție minim 12 luni

Piese de Schimb

B. Specificații tehnice ofertate
[a se completa de către Ofertant]
Marca / modelul produsului
Descriere generală
Detaliile specifice şi standardele tehnice ale
produsului ofertat
Parametrii de Funcţionare ai produsului
ofertat

Instrumente şi Accesorii
Manual instalare si utilizare in limba romana
Cerinţe de Întreţinere
_________________________
Beneficiarul va bifa optiunile dacă este cazul si le
va detalia

A. Specificații tehnice solicitate
LICENTA SOFTWARE
Licenta sa poata fi folosita pentru
licentierea PC-urilor detinute de persoane
juridice
Numar utilizator – 1
Pentru Laptop
CERINTE MINIME DE SISTEM
Memorie RAM (GB)

B. Specificații tehnice ofertate
[a se completa de către Ofertant]
Marca / modelul produsului
Descriere generală

Detaliile specifice şi standardele tehnice ale
produsului ofertat
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Capacitate HDD (GB) 16
Garanție minim 12 luni

Parametrii de Funcţionare ai produsului
ofertat

Piese de Schimb
Instrumente şi Accesorii
Manual instalare si utilizare in limba romana
Cerinţe de Întreţinere
_________________________
Beneficiarul va bifa optiunile dacă este cazul si le
va detalia

A. Specificații tehnice solicitate
MOUSE
Conexiune wireless stabila, raza de operare
pana la 10
Tip- Standard
Butoane/rotire -3
Interfata- wireless
Tehnologie – fara fir
Interfata receiver- USB
Garanție minim 12 luni

B. Specificații tehnice ofertate
[a se completa de către Ofertant]
Marca / modelul produsului
Descriere generală
Detaliile specifice şi standardele tehnice ale
produsului ofertat

Parametrii de Funcţionare ai produsului
ofertat

Piese de Schimb
Instrumente şi Accesorii - baterii
Manual instalare si utilizare in limba romana
Cerinţe de Întreţinere
_________________________
Beneficiarul va bifa optiunile dacă este cazul si le
va detalia

A. Specificații tehnice solicitate
CARTUS IMPRIMANTA
Cartus toner black
Tip consumabil-cartus laser
Culoare-black
Capacitate pagini- min 2200
Compatibil cu imprimanta CARTRIDGE 725
Garanție

B. Specificații tehnice ofertate
[a se completa de către Ofertant]
Marca / modelul produsului
Descriere generală
Detaliile specifice şi standardele tehnice ale
produsului ofertat

Parametrii de Funcţionare ai produsului
ofertat

Piese de Schimb
Instrumente şi Accesorii
Manual instalare si utilizare in limba romana
Cerinţe de Întreţinere
_________________________
Beneficiarul va bifa optiunile dacă este cazul si le
va detalia

A. Specificații tehnice solicitate
IMPRIMANTA
Multifunctional Laser rapid, cu viteze de
procesare rapide pentru imprimare, copiere,
fax si scanare.
Tip consumabil-cartus laser
Culoare-black
Capacitate pagini- min 2200
Compatibil cu imprimanta
Garanție

Piese de Schimb
Instrumente şi Accesorii
Manual instalare si utilizare in limba romana
Cerinţe de Întreţinere
_________________________
Beneficiarul va bifa optiunile dacă este cazul si le

B. Specificații tehnice ofertate
[a se completa de către Ofertant]
Marca / modelul produsului
Descriere generală

Detaliile specifice şi standardele tehnice ale
produsului ofertat

Parametrii de Funcţionare ai produsului
ofertat

va detalia

A. Specificații tehnice solicitate

CARD MEMORIE
Tip consumabilCuloare-

CARD MEMORIE
64GB

B. Specificații tehnice ofertate
[a se completa de către Ofertant]
Marca / modelul produsului
Descriere generală
Detaliile specifice şi standardele tehnice ale
produsului ofertat

Parametrii de Funcţionare ai produsului
ofertat

Garanție

Piese de Schimb
Instrumente şi Accesorii
Manual instalare si utilizare in limba romana
Cerinţe de Întreţinere
_________________________
Beneficiarul va bifa optiunile dacă este cazul si le
va detalia

A. Specificații tehnice solicitate
SISTEM AUDIO
Tehnologia sa permita conectarea wireless
Amplificator dublu pentru un sunet de o
calitate mai buna
Tip consumabil-

Garanție

B. Specificații tehnice ofertate
[a se completa de către Ofertant]
Marca / modelul produsului
Descriere generală

Detaliile specifice şi standardele tehnice ale
produsului ofertat
Parametrii de Funcţionare ai produsului
ofertat

Piese de Schimb
Instrumente şi Accesorii
Manual instalare si utilizare in limba romana
Cerinţe de Întreţinere
_________________________
Beneficiarul va bifa optiunile dacă este cazul si le
va detalia

NUMELE OFERTANTULUI_____________________
Semnătură autorizată___________________________
Locul:
Data:

