
Anexa    

 

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 
Schema de Granturi Pentru Licee 
Beneficiar: Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” 
Titlul subproiectului: „O nouă șansă spre universitate”  
Acord de grant nr.SGL/R I / 222/27.06.2017 

 
 

Termeni şi Condiţii de Livrare 
Achiziția de: LAPTOP 

 
Beneficiar: Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” 
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) 

1. 
Laptop ASUS X541UA-

DM1232T sau echivalent 
4    

 

2. 

Geanta Laptop ASUS 
X541UA-DM1232T sau 

echivalent 

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 5 zile de la semnarea contractului, 
la destinația finală indicată, conform următorului grafic: [a se completa de către 
Ofertant] 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea produselor Cant. Termene de livrare 

  
1 maxim ______ zile de la semnarea 

contractului 
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.  



7.  Specificaţii Tehnice: 

ECHIPAMENTE IT- LAPTOP 
A. Specificații tehnice solicitate 

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

Denumire produs: Laptop  Marca / modelul produsului 

Specificatii 

Procesor: Producator procesor Intel® 

Tip procesor: i3 

Model procesor: 7100U, 2.40 GHz,  

Arhitectura: Kaby Lake 

Intel® HD Graphics 620 

Display 

Diagonala display15.6 inch 

Format display: Full HD 

Tehnologie display: LED 

Finisaj display: Anti-Glare 

Rezolutie: 1920 x 1080 

Memorie Capacitate memorie4 GB 

Tip memorie DDR4 

256GB SSD, DVD-RW, Intel HD Graphics 620, 

Sistem de operare Microsoft Windows 10 , 

pachet OFFICE 

Detaliile specifice şi standardele tehnice ale 
produsului ofertat 

 

 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate 

de către Beneficiar 

Conform descriere generală 

Parametrii de Funcţionare ai produsului 
ofertat 

Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către 

Beneficiar 

Conform descriere generală 

 

Piese de Schimb - nu este cazul 

Instrumente şi Accesorii – nu este cazul 

Manuale- manual de operare în limba română sau 

engleză 

Cerinţe de Întreţinere- nu este cazul 

 

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”. 

 

 
 
 



 

Denumirea achiziției: GEANTĂ LAPTOP 

A.Specificații tehnice solicitate B.Specificații tehnice OFERTATE 

[a se completa de către Ofertant] 

Denumire produs  Geanta Laptop ASUS 

X541UA-DM1232T sau echivalent 

Marca / modelul produsului 

Descriere generală  Specificatii 

Tip Servieta 

Culoare 

Gri/Negru 

Compatibilitate maxima laptop16-17.3 inch 

Funcții 

Manere 

Rezistență la intemperii 

Buzunare accesorii 

Suport pixuri 

Curea de umar detașabilă 

Tip inchidere: Fermoar 

Dimensiuni 

Lungime 43.5 cm 

Inaltime 30 cm 

Adancime 4.5 cm 

Detaliile specifice şi standardele tehnice ale 

produsului ofertat 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim 

acceptate de către Beneficiar  
Conform descrierii generale Parametrii de Funcţionare ai produsului ofertat 
Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către 

Beneficiar  
Conform descrierii generale  
Piese de Schimb Nu este cazul 

Instrumente şi Accesorii Nu este cazul 

Manuale- manual de operare în limba română 

sau engleză 
Cerinţe de Întreţinere Nu este cazul  
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:  


