
Anexa 6.2.1 – Invitație de participare (CO-B) 
 

Iasi, STR.M. STURZA NR.43 
 
Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 
Schema de Granturi pentru Licee 
Beneficiar: Colegiul Tehnic de Electronica si Telecomunicatii „Gh. Marzescu” 
Titlul subproiectului:Educatie pentru toti 
Acord de grant nr.SGL/R I/186/27.06.2017 
Nr. inregistrare:…………………………………….. 

 
 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE 
pentru achiziția de bunuri 

 
 

Stimate Doamne/ Stimaţi Domni: 
 

1. Beneficiarul Colegiul Tehnic de Electronica si Telecomunicatii „Gh. Marzescu” 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: 

1. Laptop 3 buc; 
2. Videoproiector 3 buc; 
3. multifunctionala laser color 1 buc; 
4. switch 1 buc; 
5. router-wireless 2 buc. 
6. Cablu alimentare videoproiector 15m 5 buc; 
7. Cablu conexiune videoproiector - laptop 5 buc; 
8. Ecran proiectie perete/tavan 3 buc; 
9. Suport videoproiector tavan 3 buc; 

  
 

2. Ofertanţii pot depune o singură ofertă, pentru unul sau mai multe loturi.  
 
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: Colegiul Tehnic de Electronica si Telecomunicatii „Gh. Marzescu” 
Telefon/Fax: 0232/237545 
E-mail:  qx_gaby@yahoo.com 
Persoană de contact:  Bira Gabriela 
 

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

mailto:qx_gaby@yahoo.com


5. Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 
3 este: ………01.11.2017……………………… , ora 16:00 . 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 Colegiul Tehnic de Electronica si Telecomunicatii „Gh. Marzescu” 
str. M. Sturza nr.43. 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 minime  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 PROIECT,                                                                              RESPONSABIL ACHIZITII, 
PROF. ADRIAN FRENTESCU                                                                         BIRA GABRIELA 
 
  



Anexa    
 

Termeni şi Condiţii de Livrare*1 
Achiziția de PACHET ECHIPAMENTE 

 
Proiect:  ROSE        
Beneficiar: Colegiul Tehnic de Electronica si Telecomunicatii „Gh. Marzescu” 
Ofertant: ____________________ 
 
1. Oferta de preț[a se completa de către Ofertant] 
  

Nr. crt. 
(1) 

Denumirea produselor 
(2) 

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

                                                
1Anexa 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.  Specificaţii Tehnice: 
 
 

A. Specificații tehnice solicitate 
 

B. Specificații tehnice ofertate 
[a se completa de către Ofertant] 

Denumire produs:Laptop Marca / modelul produsului 
Descriere generală: Calculator portabil cu 
sistem de operare cu licență Windows 
 

Descriere generală 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim 
acceptate de către Beneficiar  
Tip Procesor: Intel I3,I5 sau echivalent,  
Frecventa procesor: min 2.5 GHz 
Procesor grafic integrat 
memorie internă min. 4 Gb, 
ecran: min.156”  
Capacitate de stocare a informațiilor de 
minim 500 Gb,  
Port VGA,  
Minim 2 porturi USB, din care 1 port USB 
3.0 
 

Detaliile specifice şi standardele tehnice 
ale produsului ofertat 

Parametri de funcţionare minim acceptaţi de 
către Beneficiar: Bateria min 2 ore de 
funcționare  
 

Parametrii de Funcţionare ai produsului 
ofertat 

  
Denumire produs: videoproiector Marca / modelul produsului 
Descriere generală: videoproiector Descriere generală 
Detalii specifice şi standarde tehnice minim 
acceptate de către Beneficiar:  
rezoluție 1024x768 
Port VGA (XGA) 

Detaliile specifice şi standardele tehnice 
ale produsului ofertat 

Parametri de funcţionare minim acceptaţi de 
către Beneficiar:  
3300-lumeni, Full HD 3D Support, 
Rezolutie min. 1024x768 
Contrast: 15000:1 
Diagonala imagine min: 1.50m 
Durata de viata lampa: 6000 ore 

Parametrii de Funcţionare ai produsului 
ofertat 

  
Denumire produs: multifunctionala  Marca / modelul produsului 
Descriere generală: multifunctionala laser 
color 

Descriere generală 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim 
acceptate de către Beneficiar:  
Format printare A4 
tehnologie laser 
tip color 
Functii disponibile: imprimare / copiere / 
scanare 
Mod tiparire color 

Detaliile specifice şi standardele tehnice 
ale produsului ofertat 



Interfata USB, retea duplex(printare automata 
pe ambele fete) 
Alimentare hartie ADF ( automatic document 
feeder) 
Procesor min 800 MHz 
memorie min 256 MB 
 
PRINTARE 
Viteza printare A/N 20 ppm Color 20 ppm 
Rezolutie la printare: 600 dpi 
ADF: 216X356 mm, min: 102x152 mm 
 
COPIERE 
Viteza copiere A/N min 18 cpm, Color min 
18 cpm 
Rezolutie la copiere: min. 300x420 dpi 
Zoom 25-200% 
Functii copiator: N-in-1, copiere continua 1-
99 pag 
 
SCANARE 
Rezolutie scanare: max. 300x300 dpi (color si 
monocrom din ADF), max. 1200 x 1200 dpi 
(suport plat) 
Dimensiune scanare: su[port plan: 216 x 297 
mm 
Viteza scanare: 14 ppm (color), 21 ppm 
(monocrom) 
Format fisier scanat: PDF, PDF in care se pot 
face cautari, JPG, TXT, BMP, PNG 
Scanare catre e-mail, folder, unitate USB 
 
CONSUMABILE 
Tip consumabil Toner sau individual 
Nr min. pag. consumabil 3100 
Alimentare hartie: min. 250 +100 coli 
Parametri de funcţionare minim acceptaţi de 
către Beneficiar:  
PRINTARE 
Viteza de printare A/N 18 ppm Color 18 ppm 
Rezolutie la printare: 600 dpi 
ADF: 216 X 356 mm, min. 102 x 152 mm 
 
COPIERE 
Viteza copiere A/N min 18 cpm, Color min 
18 cpm 
Rezolutie la copiere: 300 x 420 dpi 
Zoom 25-200% 
Functii copiator: N-in-1, copiere continua 1-
99 pag 
 
SCANARE 
Rezolutie scanare: max. 300 x 300 dpi (color 

Parametrii de Funcţionare ai produsului 
ofertat 



si monocrom din ADF), max. 1200 x 1200 
dpi (suport plat) 
Dimensiune scanare: suport plan: 216 x 297 
mm 
Viteza scanare: 14 ppm (color), 21 ppm 
(monocrom) 
Format fisier scanat: PDF, PDF in care se pot 
face cautari, JPG, TXT, BMP, PNG 
Scanare catre e-mail, folder, unitate USB 
 
  
Denumire produs: switch Marca / modelul produsului 
Descriere generală: Switch Desktop 16 porturi 
10/100/1000, plastic 

Descriere generală 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim 
acceptate de către Beneficiar:  
Conectivitate:  
Porturi min 10/100/1000 Gigabit ports 
FUNCTII: 
 IEEE802.3x Full-Duplex Mode / Half-Duplex Mode 
PROTOCOALE.. 
 CSMA/CD,TCP/IP 
CABLARE: 
   10Base-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 
100m) EIA/TIA-568 100U STP (maximum 100m)  
100Base-Tx: UTP category 5, 5e cable (maximum 
100m) EIA/TIA-568 100U STP (maximum 100m) 
1000Base-T: UTP category 5, 5e cable (maximum 
100m) 
 
 

Detaliile specifice şi standardele tehnice 
ale produsului ofertat 

Parametri de funcţionare minim acceptaţi de 
către Beneficiar: 
2 Mbits RAM for data buffering 
Viteza de transfer: 
Fast Ethernet: 
-100 Mbps (half duplex) 
-200 Mbps (full duplex) 
Gigabit Ethernet: -2000 Mbps (full duplex) 
 

Parametrii de Funcţionare ai produsului 
ofertat 

  
Denumire produs: router Marca / modelul produsului 
Descriere generală:router-wireless Descriere generală 
Detalii specifice şi standarde tehnice minim 
acceptate de către Beneficiar: 
porturi LAN 4 x RJ-45 
Porturi WAN 1 x RJ-45 
 

Detaliile specifice şi standardele tehnice 
ale produsului ofertat 

Parametri de funcţionare minim acceptaţi de 
către Beneficiar 
Rata de transfer Ethernet (Mbps) 10/100 
Frecventa (GHz) 2.4 
Rata de transfer WI-FI (Mbps) 450 

Parametrii de Funcţionare ai produsului 
ofertat 

  



Denumire produs: cablu alimentare 
videoproiector 

Marca / modelul produsului 

Descriere generală: necesar 15 m cablu 
alimentare videoproiector ( standard fiind 3 
m) 

Descriere generală 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim 
acceptate de către Beneficiar: 

Detaliile specifice şi standardele tehnice 
ale produsului ofertat 

Parametri de funcţionare minim acceptaţi de 
către Beneficiar - 

Parametrii de Funcţionare ai produsului 
ofertat 

  
Denumire produs: Cablu conexiune 
videoproiector – laptop ( se cumpara separat) 

Marca / modelul produsului 

Descriere generală: Cablu conexiune 
videoproiector – laptop VGA – VGA 

Descriere generală 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim 
acceptate de către Beneficiar:  
15T FULL HD 15ml CABLE-177A-15 

Detaliile specifice şi standardele tehnice 
ale produsului ofertat 

Parametri de funcţionare minim acceptaţi de 
către Beneficiar - 

Parametrii de Funcţionare ai produsului 
ofertat 

  
Denumire produs: Ecran proiectie Marca / modelul produsului 
Descriere generală: Ecran proiectie 
perete/tavan  

Descriere generală 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim 
acceptate de către Beneficiar:  
Tip ecran:cu prindere fixa, actionat manual 
Inaltime: 150cm x 150cm 
Fixare:fixa 
Format ecran: patrat/ dreptunghiular 
Tip suprafata:alb mat 
 

Detaliile specifice şi standardele tehnice 
ale produsului ofertat 

Parametri de funcţionare minim acceptaţi de 
către Beneficiar - 

Parametrii de Funcţionare ai produsului 
ofertat 

  
Denumire produs: Suport videoproiector  Marca / modelul produsului 
Descriere generală: Suport videoproiector 
tavan  

Descriere generală 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim 
acceptate de către Beneficiar:   
Reglabil  43-65 cm 

Detaliile specifice şi standardele tehnice 
ale produsului ofertat 

Parametri de funcţionare minim acceptaţi de 
către Beneficiar - 

Parametrii de Funcţionare ai produsului 
ofertat 

  
 
 
 
NUMELE OFERTANTULUI_____________________ 
Semnătură autorizată___________________________ 
Locul: 
Data: 


