Anexa 6.2.1 – Invitație de participare (CO-B)

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi pentru Licee
Beneficiar: COLEGIUL TEHNIC DE CĂI FERATE UNIREA -PAȘCANI
Titlul subproiectului:FESU - FERESTRE SPRE SUCCES
Acord de grant nr. SGL/RI/180 din 27.06.2017
Nr. înreg. 1215/05.07.2019

PAȘCANI, 05.07.2019

INVITAȚIE DE PARTICIPARE
pentru achiziția de bunuri
Stimate Doamne/ Stimaţi Domni:
1.

Beneficiarul COLEGIUL TEHNIC DE CĂI FERATE UNIREA -PAȘCANI 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:
Achiziție bunuri:
⇒ 1. Aparat foto – 1 bucată;
⇒ 2. HDD estern-4 bucăți;
⇒ 3. Sistem All In One -6 bucăți;
⇒ 4. Imprimantă 3D- 1 bucată;
⇒ 5. Laser pointer – 1 bucată.

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: Colegiul Tehnic C.F Unirea,Pașcani
str Ceferiștilor, nr 3, jud. Iași
Telefon/Fax:0746306012/0040232760020
E-mail: fesu.rose@gmail.com

Persoană de contact: Puțintelnicu Marius
4.

Se acceptă oferte transmise în original, prin E-mail sau fax. (în cazul ofertei transmise prin
email/fax, Beneficiarul poate solicita transmiterea ulterioară, în termen de 2 zile a ofertei în
original).

5.

Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul
3 este: 12.07.2019, 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 şi orice alte costuri necesare livrării produsului la următoarea destinatie: Colegiul
Tehnic de Căi Ferate Unirea, Pașcani, str. Ceferiștilor, nr 3. 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.
Nume, prof. Marius Puțintelnicu
Funcție, Responsabil de achiziție

Termeni şi Condiţii de Livrare*1
Laser pointer.

Achiziția de bunuri: Aparat foto , HDD estern, Sistem All In One , Imprimantă 3D

Proiect: FESU - FERESTRE SPRE SUCCES
Beneficiar: Colegiul Tehnic de Căi Ferate Unirea - Pașcani
Ofertant: ____________________
1.

Oferta de preț [a se completa de către Ofertant]
Nr. crt.
(1)

Denumirea produselor
(2)

Cant.
(3)

Preț
unitar
(4)

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

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 1 săptămână 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

1.
2.
3.
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, prin Trezorerie
conform Graficului de livrare.

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.

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:
A. Specificații tehnice solicitate

Denumire produs: imprimantă 3D
Descriere generală:
Caracteristici generale
Material: Otel inoxidabil;
Carter: Plexiglas;
Monitor LCD integrat;
Rezolutie: 100 microni;
Grosimea minima a stratului: 0.1 mm;
Diametrul capului de extrudare: 0.4 mm;
Dimensiune imprimanta: 310 x 350 x 330 mm;
Dimensiune zona de printare: 140 x 100 x 100 mm;
Filament: 1.75 mm PLA;
Filamente suportate: PLA-S
Bloc de extruder cu presiune ajustabila pe filament;
Punct de topire: 140°-160°C;
Rezistenta la rupere: MD 16 KPSI; TD 21 KPSI;
Degradare: 250°C;
Temperatura de extrudare: 215°C;
Temperatura placii: 30°-60°C (Nu este necesara);
Placa de printare ajustabila;
Conectare: card SD (posibilitate de printare directa),
cablu USB.
Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate
de către Beneficiar
Confom descrierii generale. Nu sunt acceptate
produsele second-hand sau resigilate.
Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către
Beneficiar: Confom descrierii generale
• declarație de calitate/conformitate pentru
bunurile achiziționate;
• aviz de insotire a marfurilor
• factura fiscala
• certificat de garantie
livrarea gratuită
se va asigura instalarea și punerea în funcțiune
Instrumente şi Accesorii : X
cablu de alimentare, cablu USB,card SD
CD cu drive
Manuale: X
(CD cu documentație, manual de utilizareîn limba
romănă sau engleză, ghidul administratorului de sistem)

A. Specificații tehnice solicitate

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

B. Specificații tehnice ofertate

Denumire produs: aparat foto
Descriere generală:
CARACTERISTICI CAMERA
Tip obturator Eletromecanic
Model Camera D3500
Tip Camera Kit - cu obiectiv
Viteza obturator 30s-1/4000s
SENZOR
Dimensiune Senzor 23.5 x 15.6mm
Mirror Lock-up da
Capacitate rafala Pana la 5 fps;
Format senzor Crop 1,3x - 2x
FOCUS
Mod focalizare: Punct unic AF, zona dinamica AF,
zona AF automata, urmarire 3D (11 puncte)
Tip focalizare :AF prioritate fata, AF zona larga, AF
zona normala, AF urmarire subiect
SPECIFICATII FOTO
Blit integrat: Da;
Patina blit extern:Da
Rezolutie inregistrata (L) 6000 x 4000 (24 milioane),
(M) 4496 x 3000 (13,5 milioane), (S) 2992 x 2000 (6
milioane)
Profil culoare RGB
Masurarea expunerii: de la –5 pana la +5 EV, in pasi
de 1/3 EV, in modurile P, S, A, M, scena si vedere
nocturna
Control blit extern:TTL: control blit i-TTL
Rezolutii inregistrate(L) 6000 x 4000 (24 milioane),
(M) 4496 x 3000 (13,5 milioane), (S) 2992 x 2000 (6
milioane)
Format fisiere
Foto: JPEG; NEF(RAW)
Video: MOV
Viteza maxima de sincronizare
X=1/200 s;
Temporizator: Da,
Profunzime culoare:12 biti
Rezolutie Foto: 24 Mpx
STOCARE
Tip Card Memorie: SD
CONECTIVITATE
Interfata computer: USB,
WiFi: Da
Bluetooth: Da
Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate
de către Beneficiar:
Confom descrierii generale. Nu sunt acceptate
produsele second-hand sau resigilate.
Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către
Beneficiar:
Confom descrierii generale
• declarație de calitate/conformitate pentru
bunurile achiziționate;
• aviz de insotire a marfurilor
• factura fiscala
• certificat de garantie
livrarea gratuită
se va asigura instalarea și punerea în funcțiune
Piese de schimb: Nu este cazul

[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 și accesorii: card SDHC Ultra min 32GB
80MB Sandisk + Geanta Foto , încărcator
Manuale: manual de utilizare în limba romănă sau
engleză
Cerințe de întreținere: Nu este cazul

A. Specificații tehnice solicitate

Denumire produs: Sistem All In One
Descriere generală:
Ecran diagonală min 23" FHD (1920x1080) IPS LED,
min Intel Core i3(sau echivalent)-6006U
Frecvența: min 2GHz
Chipset video: Intel HD graphics sau echivalent
Tip memorie video: integrată
RAM min 4GB
min DDR4
Frecvența: min2133mhz (1x4Gb),
HDD min 1TB 7200rpm,
DVD: Rambo
Porturi: min 3x USB 2.0 , min 2xUSB 3.0 , min
1xhdmi-in, min 1xhdmi-out,
720p HD webcam
Sursa:min 90 W
Windows 10 sau echivalent
tastatura și mouse
Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate
de către Beneficiar
Confom descrierii generale. Nu sunt acceptate
produsele second-hand sau resigilate.
Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către
Beneficiar:
Confom descrierii generale
• declarație de calitate/conformitate pentru
bunurile achiziționate;
• aviz de insotire a marfurilor
• factura fiscala
• certificat de garantie
livrarea gratuită
se va asigura instalarea și punerea în funcțiune
Piese de schimb: Nu este cazul
Instrumente și accesorii: x
Cablu de alimentare
Manuale: manual de utilizare în limba romănă sau
engleză
Cerințe de întreținere: Nu este cazul

A. Specificații tehnice solicitate

Denumire produs: HDD EXTERN
Descriere generală:
Capacitate min 1 TB
Interfata USB 3.0
Altele 1 x cablu USB
Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate
de către Beneficiar
Confom descrierii generale. Nu sunt acceptate
produsele second-hand sau resigilate.

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

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

Detaliile specifice şi standardele tehnice
ale produsului ofertat

Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către
Beneficiar:
Confom descrierii generale
• declarație de calitate/conformitate pentru
bunurile achiziționate;
• aviz de insotire a marfurilor
• factura fiscala
• certificat de garantie
livrarea gratuită
se va asigura instalarea și punerea în funcțiune
Piese de schimb: Nu este cazul
Instrumente și accesorii: cablu USB
Manuale: manual de utilizare în limba romănă sau
engleză
Cerințe de întreținere: Nu este cazul

A. Specificații tehnice solicitate

Denumire produs: LASER POINTER
Descriere generală:
Tip: Standard
Tehnologie: Fara fir
Altele:Touchpad pentru un control facil al mouse-ului
• Functii speciale PowerPoint si pentru succesiune de
imagini
• Functie unica de evidentiere
• Buton mouse stanga si dreapta
Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate
de către Beneficiar
Confom descrierii generale. Nu sunt acceptate
produsele second-hand sau resigilate.
Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către
Beneficiar:
Confom descrierii generale
• declarație de calitate/conformitate pentru
bunurile achiziționate;
• aviz de insotire a marfurilor
• factura fiscala
• certificat de garantie
livrarea gratuită
se va asigura instalarea și punerea în funcțiune
Piese de schimb: Nu este cazul
Instrumente și accesorii:nu este cazul
Manuale: manual de utilizare în limba romănă sau
engleză
Cerințe de întreținere: Nu este cazul

Parametrii de Funcţionare ai produsului
ofertat

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

NUMELE OFERTANTULUI_____________________
Semnătură autorizată___________________________
Locul:
Data:

