
Anexa    
 

Termeni şi Condiţii de Livrare*1 
Achiziția de Pachet achiziții echipamente IT 

 
Proiectul privind Învățământul Secundar (Rose) 
Beneficiar: Liceul Tehnologic „Panait Istrati” Brăila 
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.  
 
7.  Specificaţii Tehnice: 
 

 
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. 

 



A. Specificații tehnice solicitate 
 

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

Imprimant Imprimantă multifuncțională A3 – color 
Imprimantă laser 
Laptop 

Marca / modelul produsului 

 Imprimant Imprimantă multifuncțională A3 – color 
Imprimantă laser 
Laptop 

Descriere generală 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de 
către Beneficiar 

Imprimantă multifuncțională A3-color: 
ADF 
Viteză copiere 20ppm 
Capacitate hârtie intrare – 350 
Rezoluție printare (DPI) – 1200x2400 
Rezoluție scanare (DPI) – 600x600 
Rezoluție copiere (DPI) – 1200x2400 
Capacitate alimentare automată documente (ADF) – 
110 
Copiere card ID 
Imprimantă laser: 
Laser monochrome 
Duplex 
Viteză printare 30ppm 
Volum recomandat de printare (pagini/lună) – 2000 
Rezoluție printare (DPI) – 2400x600 
Nivel zgomot – 30dB – 44dB 
Tavă de alimentare de 250 coli 
Laptop:Intel i3-1005G1 1.2GHz, RAM: 4GB, 256GB SSD            
Display:14.0” FHD IPS, GMA UHD 

Detaliile specifice şi standardele 
tehnice ale produsului ofertat 

Parametri de Funcţionare minim acceptaţi de către 
Beneficiar 

Bunurile să fie în stare de funcționare. 
Bunurile trebuie să fie noi, lipsite de defecte și să 

îndeplinească specificafiile tehnice prevăzute în sectiunea  
"Detalii specifice in standarde tehnice minim acceptate 
de către  Beneficiar". 

Parametrii de Funcţionare ai 
produsului ofertat 

Piese de Schimb 
Instrumente şi Accesorii  
Manuale 
Cerinţe de Întreţinere 
_________________________ 
 Beneficiarul va bifa optiunile  dacă este cazul si le va 
detalia 
 

 

 
NUMELE OFERTANTULUI_____________________ 
Semnătură autorizată___________________________ 
Locul: 
Data: 
 

 


