
Anexa 6.2.1 – Invitație de participare (CO-B) 

 
 
Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 
Schema de Granturi pentru Licee 
Beneficiar: LICEUL TEORETIC „STEPHAN LUDWIG ROTH” MEDIAȘ 
Titlul subproiectului: EDUCAȚIA – ȘANSA MEA 
Acord de grant nr. 532/SGL/R II 
Nr. ____/ _______________ 

Mediaș, 6. 11. 2018 
 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE 
pentru achiziția de bunuri 

 
Stimate Doamne/ Stimaţi Domni: 
 

1. Beneficiarul LICEUL TEORETIC STEPHAN LUDWIG ROTH MEDIAŞ 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 IT_1, format din: 

Lot 1: 

 1. router – 1 bucată 
Lot 2: 

 1. videoproiector – 1 bucată 
Lot 3:    

 1. Laptop – 6 bucăţi 
 
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: str. George Enescu, nr. 7, Mediaş, jud. Sibiu 
Telefon/Fax: 0269/844406, 0269/843533 
E-mail: liceul_roth@yahoo.com 
Persoană de contact: Musteaţă Alexandru-Gabriel 

 
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: 16. 11. 2018, ora 12.00. 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 şi orice alte costuri necesare livrării produsului la următoarea 
destinație str. George Enescu, nr. 7, Mediaş, jud. Sibiu. 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. 
 
 
 
COORDONATOR GRAND,      RESPONSABIL CU ACHIZIŢIILE,  
 ELENA TEODORA ION       MUSTEAŢĂ ALEXANDRU 
  



Anexa 1 
 

Termeni şi Condiţii de Livrare*1 
Achiziția de PACHET IT_1  

 
Proiect: EDUCAŢIA – ŞANSA MEA!         
Beneficiar: LICEUL TEORETIC STEPHAN LUDWIG ROTH MEDIAŞ 
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 2 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.  

                                                 
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. 

 



 
7.  Specificaţii Tehnice: 
(de inserat specificațiile tehnice ale bunurilor): 
Lot 1 – Router 1 buc. 

A. Specificații tehnice solicitate 
 

Router - Wireless Minim 2 porturi GIGABIT 
 Funcţie wireless dual band 2,4Ghz şi 5Ghz, standarde 

minime b/g/n şi ac opţional. 
 Funcţie GUEST Wireless Network. 

 

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 

 
 Lot 2 – Videoproiector 1buc. 

A. Specificații tehnice solicitate 
 

Luminozitate Minim 3000 lumeni 
Contrast Contrast minim 10000:1 
Rezoluţie suportată Minim FULL HD 1080p 

Funcţionare lampă Minim 10000 de ore 

Meniu On-Screen Să conţină limba română 

Interfeţe 
IR Receiver x2 (1xfaţă, 1xspate) 

HDMI 

VGA 

Accesorii 
Telecomandă; 

Cablu de alimentare EU; 



Manual de utilizare, letric sau electronic; 

Cablu VGA şi HDMI, minim 5m lungime; 

Suport pentru montare tavan cu posibilitate de rotire 

(360
o
) şi minim de înclinare +/-15

o.
 

 

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 

 
Lot 3 – Laptop – 6buc. 

A. Specificații tehnice solicitate 
 

Procesor Intel i5 seria 8000 
Nuclee Minim 4 
Cache Minim 4Mb 

Frecvenţă procesor Minim 2,3 Ghz 

Stocare Minim 1Tb 

Memorie RAM Minim 4Gb 
Placă grafică Dedicată, minim 2Gb 

Unitate optică Minim DVD-RW 

Comunicaţii Minim Wireless Dual-Band b/g/n/ac, opţional bluetooth 

Baterie Inclusă, minim 2 ore de funcţionare 

Porturi Minim 2xUSB 3.0 

Minim 1xHDMI 

Minim 1xEthernet 

Minim 1x audio 

Alimentator inclus 

Accesorii Mouse wireless  



Geantă compatibilă, culoare neagră, 

Software Windows 10 Pro 

 

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 

 
Toate produsele ofertate vor fi noi, neutilizate, cu garanţie minim 24 luni. Echipamentele 

trebuie să utilizeze 220/240V AC (50/60Hz), alimentarea cu energetică şi prizele din România. 

Specificaţiile tehnice enumerate mai sus sunt considerate ca fiind minimul necesar pentru 

oferta ce urmează a fi evaluată ca fiind conformă. Nerespectarea acestor cerinţe minime poate 

duce la respingerea ofertei ca fiind neconformă din punct de vedere tehnic. Cu toate acestea nici 

un beneficiu nu va fi acordat produselor care depăşesc cerinţele minime. Specificaţiile tehnice 

care indică o anumită origine, sursă, producţie, procese speciale, o marcă, un brevet de invenţie 

sau a unei licenţe de fabricaţie sunt listate numai pentru identificarea uşoară a tipului de produs 

şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. 

Aceste specificaţii vor fi considerate ca fiind cu menţiunea „sau echivalent”. 
 
NUMELE OFERTANTULUI_____________________ 
Semnătură autorizată___________________________ 
Locul: 
Data: 


