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. 1773/10.11.2020

PAȘCANI, 10.11.2020

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. laptop – 3 bucați;
⇒ 2.tablete grafice -4 bucăți;
⇒ 3. Display touchscreen-1 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: 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: 12.12.2020 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
Achiziția de bunuri: Laptop, tableta grafică, display touchscreen
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.
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.
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.

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: laptop
Descriere generală:
Caracteristici generale
Tip ecran-led

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

Rezoluție- min1920x1080
Dimensiune ecran min 15.6”
Tip procesor- min Intel Core i7
Număr de nuclee min 4
Frecvența procesor min 2.8GHz
Memorie RAM min 16 GB
Tip memorie min DDR4
Tip stocare SSD
Capacitate stocare min 512 GB
Difuzoare DA
Microfon DA
Webcam DA
Wi-fi- da
Porturi USB min 2
HDMI -DA
Iesire audio- DA
Sistem de operare – Windows 10
Tastatura Da
Incărcător DA
Garanție min 24 luni
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,
Manuale: da
(CD cu documentație, manual de utilizareîn limba
romănă sau engleză, ghidul administratorului de sistem)

Detaliile specifice şi standardele tehnice
ale produsului ofertat
Parametrii de Funcţionare ai produsului
ofertat

A. Specificații tehnice solicitate

Denumire produs: tablete grafice
Descriere generală:
CARACTERISTICI

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

Dimensiune min 216x135 mm
Sensitivitate la presiune min 4096
Rezoluție min 2540 LPI
Cablu conectare -da
Conectivitate Bluetooth da
Viteza de citire creion- min 133 pps

Stilou de scriere- 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
Instrumente și accesorii: încărcator, stilou de
scriere+rezerve
Manuale: manual de utilizare în limba romănă sau
engleză
Cerințe de întreținere: Nu este cazul

A. Specificații tehnice solicitate

Denumire produs: Display touchscreen
Descriere generală:
Diagonala min 75 inch 4k
Tip ecran min TFT LCD
Aspect 16:9
Suprafața display min 1652x930
Rezoluție min 4K
Timp de raspuns max 8ms
Senzor lumina-DA
Luminozitate min 350cd/m2
Touch points -min 20
Rezoluție Touch – min 32768x32768 pixeli
Aplicații incluse- DA
Licență- DA
Suport stilou- DA
Stilou -DA
Detecție palmă- DA
Compatibil cu Windows min 7, mac OS , chrome OS,
Porturi: HDMI, USB, VGA , căsti, microfon, bluetooth
Sistem de operare min Android
RAM -min 4 GB
Spațiu de stocare : min 64 GB
CPU Core ARM Cortex
Boxe Frontale-da

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

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:
Cablu de alimentare: DA
Cablu HDMI: DA
Cablu USB: da
Telecomanda : da
Stilou : da
Suport Perete: da
Burete de ștergere: da
Antena: da

Detaliile specifice şi standardele tehnice
ale produsului ofertat
Parametrii de Funcţionare ai produsului
ofertat

Manuale: manual de utilizare în limba romănă sau
engleză, ghid instalare rapida,
Cerințe de întreținere: Nu este cazul

NUMELE OFERTANTULUI_____________________
Semnătură autorizată___________________________
Locul:
Data:

