Anexa 6.2.1 – Invitație de participare (CO-B)

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi pentru Licee
Beneficiar: Liceul Tehnologic ELIE RADU
Titlul subproiectului: Școala-Modernism și Siguranță(SMS)
Acord de grant nr. SGL/ R I/ 62
Botoșani, 20.11.2017

INVITAȚIE DE PARTICIPARE
pentru achiziția de bunuri
Stimate Doamne/ Stimaţi Domni:
1. Beneficiarul Liceul Tehnologic ELIE RADU a primit un grant de la Ministerul Educației
Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul
Schemei de Granturi pentru licee derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar –
ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru
care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteti invitaţi să
trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse:
Pachet Echipament IT
⇒ 1. calculatoare -10 buc
⇒ 2. Multifuncțională laser color- 1 buc
⇒ 3. Reportofon – 2 buc
2.

Ofertanţii pot depune o singură ofertă care să includă toate produsele cerute mai sus .

3.

Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu
termenii şi condiţiile de livrare precizate și va fi trimisă la:
Adresa: Botoșani, str. Dragoș-vodă nr.60
Telefon/Fax: 0231514196/ 0231511432
E-mail: elieradu@gmail.com
Persoană de contact: Andrașcho Laura

4.

Se acceptă oferte transmise în original, prin E-mail sau fax.

5.

Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul
3 este: 28.11.2017, ora 10:00. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi
respinsă.

6.

Preţul ofertat. Preţul total trebuie să includă şi preţul pentru ambalare, transport,
instalare/ montare [dacă este cazul] şi orice alte costuri necesare livrării produsului la
următoarea destinatie Botoșani, str. Dragoș-vodă nr.60. Oferta va fi exprimată în Lei, iar
TVA va fi indicat separat.

7.

Valabilitatea ofertei: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puțin 30 zile de la
data limită pentru depunerea ofertelor menţionată la alin. 5 de mai sus.

8.

Calificarea ofertantului Oferta dvs. trebuie să fie însoțită de o copie a certificatului de
înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte numele complet,
sediul, persoanele autorizate/ administratorii și domeniul de activitate ce trebuie să
includă și furnizarea bunurilor care fac obiectul prezentei proceduri de achiziție.

9.

Evaluarea şi acordarea contractului: Doar ofertele depuse de ofertanți calificați și care
îndeplinesc cerințele tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor. Contractul se va
acorda firmei care îndeplinește toate specificațiile tehnice solicitate și care oferă cel mai
mic preţ total evaluat, fără TVA .

10. Vă rugăm să confirmaţi în scris primirea prezentei Invitații de Participare şi să menţionaţi
dacă urmează să depuneţi o ofertă sau nu.
Responsabil achiziție,
Adochiței Victor

Anexa
Termeni şi Condiţii de Livrare*1
Achiziția de Echipament IT

Proiect: Școala-Modernism și Siguranță(SMS)
Beneficiar: Liceul Tehnologic ELIE RADU
Ofertant: ____________________
Oferta de preț[a se completa de către Ofertant]

1.

Nr. crt.

Denumirea produselor

Cant.

(1)

(2)

(3)

Calculator
Multifuncțională laser
color
Reportofon
TOTAL

10
1

1
2
3

Preț
unitar
(4)

Valoare
Valoare
Totală fără
TVA
totală
cu TVA
(6=5* %TVA)
TVA
(7=5+6)
(5=3*4)

2

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

Nr.
crt.
1
2
3

Denumirea produselor

Cant.

Termene de livrare

Calculator
Multifuncțională laser color
Reportofon

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.

1

Instrucţiuni de ambalare:

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
Denumire produs Calculator
Descriere generală

•
•

•
•
•
•
•

•

•

Intel CPU Desktop Core i3-7100 (3.9GHz,
3MB,LGA1151) box
Placa de baza GIGABYTE Main Board Desktop
INTEL H110 (Socket A1151, 2xDDR4, VGA,
1xPCIEX16/2xPCIEX1, USB3.0/USB2.0, 4xSATA
III,LAN) micro ATX retail
Memorie : DRAM 4GB 2133MHz DDR4
HDD 500GB
Placa video: On board
Tower ATX 540W , 3 bay, black, USB
Monitor LED 21,5 inch, rezolutie(pixeli) 1920
x 1080, aspect imagine 16:9,rata refresh 60
Hz,luminozitate(cd/mp) 250,contrast Uzual:
1000:1, Smart: 10000000:1
Mouse și tastatura USB
Win Pro 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD

Detalii specifice şi standarde tehnice minim
acceptate de către Beneficiar-conform
Descriere generală
Parametri de Funcţionare minim acceptaţi de
către Beneficiar- conform Descriere generală
Denumire produs Multifuncțională laser
color
Descriere generală
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Multifunctional laser color A4
(print/copy/scan/fax),
interfata USB, retea , wireless
viteza printare: 18ppm mono/color,
Procesor 800MHz
Rezolutie printare: 600 x 600 dpi
Rezolutie scanner: 1200 x 1200 dpi ,
Memorie: 256 MB,
tava 150 coli,
duplex,
ADF 50 coli,
Putere consumata 365 W

Detalii specifice şi standarde tehnice minim
acceptate de către Beneficiar-conform
Descriere generală
Parametri de Funcţionare minim acceptaţi de
către Beneficiar- conform Descriere generală
Denumire produs Reportofon
Descriere generală

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

•
•
•
•
•

•
•
•

•

Tip înregistrare – digitală
Putere de ieșire -300mW
Capacitate memorie-4G
Durata de utilizare a bateriilor- Pana la 32 de
ore de inregistrare (MP3 la 8 kb/s)
Caracteristici inregistrare- Adăugare/
Suprascriere înregistrare; Monitorizarea
înregistrării; VOR
Format înregistrare –MP3
Redare- control viteză, anularea zgomotului,
căutare ușoară
Conectivitate cu PC
Conectori- Mufa pentru casti, Intrare
microfon, Port USB

Detalii specifice şi standarde tehnice minim
acceptate de către Beneficiar-conform
Descriere generală
Parametri de Funcţionare minim acceptaţi de
către Beneficiar- conform Descriere generală
* 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, autorizatie specificata in cadrul fisei tehnice va fi considerata ca având
menţiunea “sau echivalent”.

NUMELE OFERTANTULUI_____________________
Semnătură autorizată___________________________
Locul:
Data:

