




 

Anexa    
 

Termeni şi Condiţii de Livrare*1 
Achiziția de ” Kit-ul elevului – An 2” 

 
Proiect: Bariere Ridicate Acum pentru Viitorul Elevilor la CMMI – BRAVE, AG324/SGU/PV/III din 18.06.2020 
Beneficiar: Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași, Facultatea de Construcții de Mașini și 
Management Industrial 
Acord de grant 324/SGU/PV/III din 18.06.2020 
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 50 buc     
2 Rucsac Laptop 50 buc     
       
 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 

1 Laptop 50 buc  
2 Rucsac Laptop 50 buc  
    

 
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. Garanție: Bunurile oferite vor fi acoperite de garanția producătorului cel puțin 2 ani de la data livrării 
către Beneficiar. Vă rugăm să menționați perioada de garanție şi termenii garanției, în detaliu. 
 
6. Instrucțiuni de ambalare:   
  Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în 
timpul transportului către destinația 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 -  și îl returnează  Beneficiarului semnat, dacă 
acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar. 

 



 

 
7.  Specificaţii Tehnice: 
 

A. Specificații tehnice solicitate 
 

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

1. Laptop Marca / modelul produsului 
 Descriere generală 
Detalii specifice și standarde tehnice minim 
acceptate de către Beneficiar:  
Procesor: Intel, minim 2 nuclee, minim 4M cache, 
procesor grafic integrat (ex.: i3-1005G1) 
Diagonală display: minim 14 inch, Full HD, 
rezoluție 1920 x 1080 
Memorie: minim 8 GB, DDR4 
Stocare: SSD minim 256 GB tip M.2/ PCIe 
Multimedia: Camera Web HD, microfon 
Conectivitate & Porturi: 1 x HDMI, 1 x audio 
out/microfon, minim 2 x USB 3.0, RJ-45, wireless, 
Bluetooth 
Baterie: minim 40 Whr 
Accesorii incluse: adaptor încărcător 

Detaliile specifice şi standardele tehnice ale 
produsului ofertat 

Garanție: min 2 ani  
Echipamentul se livrează însoțit de 
drivere/software pentru componente, cablu, 
conectori și toate accesoriile necesare instalării 
și punerii în funcțiune, chiar dacă acestea nu au 
fost menționate expres în Specificațiile tehnice 

 

Manuale: Manual de utilizare (RO/EN, 
electronic sau tipărit) 

 

2. Rucsac  Laptop Marca / modelul produsului 
 Descriere generală 
Compatibil cu laptop-ul Detaliile specifice şi standardele tehnice ale 

produsului ofertat 
  

 
 
NUMELE OFERTANTULUI_____________________ 
Semnătură autorizată___________________________ 
Locul: 
Data: 

 
 


