Anexa
Termeni şi Condiţii de Livrare*1
Achiziția de bunuri – ECHIPAMENTE BIROTICĂ
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.

Denumirea produselor

Cant.

(1)

(2)

(3)

1
2
3

Ecran de proiecție
Flipchart
Tablă magnetică
TOTAL

Preț
unitar
fără TVA

Valoare
Totală fără
TVA

(4)

(5=3*4)

TVA
(6=5* %TVA)

Valoare totală
cu TVA
(7=5+6)

1 buc
1 buc
1 buc

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.
1
2
3

Denumirea produselor
Ecran de proiecție
Flipchart
Tablă magnetică

Cant.
1 buc
1 buc
1 buc

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 24 luni 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 Beneficiarului semnat, dacă
acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar.

7.

Specificaţii Tehnice:

A. Specificații tehnice solicitate
Denumire produs 1: Ecran de proiecție
Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de
către Beneficiar:
Tip ecran: Manual
Tip montare: Trepied
Format: 16:9 sau 16:10
Unghi de vizibilitate: minim 160 °
Diagonala: minim 81 inch
Dimensiune vizibila pe lățime: minim 174 cm
Dimensiune vizibila pe înălțime: minim 102 cm
Funcții: Înălțime ajustabilă, spatele negru
Manuale - Manual de întreținere și utilizare în limba
RO/EN
Garanție: minim 24 luni
Denumire produs 2: Flipchart
Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de
către Beneficiar:
Tip flipchart: Magnetic
Tip foaie flipchart: Standard
Tip stand flipchart: Cu rotile
Material: Aluminiu
Număr bucăți/set: 1
Funcții: Înălțime ajustabila, Tăviță pentru instrumentele
de scris
Culoare Alb
Dimensiune panou: 100 x 68 cm
Înălțime: 180-200 cm
Manuale - Manual de întreținere și utilizare în limba
RO/EN
Garanție: minim 24 luni
Denumire produs 3: Tablă magnetică
Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de
către Beneficiar:
Tip tabla: Magnetica
Tip montare: Stand
Material carcasa: Aluminiu
Culoar: Alb
Dimensiuni: 120 x 180
Caracteristici cheie: Suprafața de scriere dublă, rotativă
și cu stand mobil inclus
Accesorii: tăviță pentru markere
Manuale - Manual de întreținere și utilizare în limba
RO/EN
Garanție: minim 24 luni

B. Specificații tehnice ofertate
[a se completa de către Ofertant]
Marca / modelul
produsului/producător
Descriere generală
Detaliile specifice şi standardele tehnice
ale produsului ofertat
Garanție, accesorii

Marca / modelul
produsului/producător
Descriere generală
Detaliile specifice şi standardele tehnice
ale produsului ofertat
Garanție, accesorii

Marca / modelul
produsului/producător
Descriere generală
Detaliile specifice şi standardele tehnice
ale produsului ofertat
Garanție, accesorii

NOTA: Referirile beneficiarului din cuprinsul prezentului Formular, prin care se indica o anumită marcă
și/sau producător și/sau sistem de operare și/sau standard, precum și specificațiile tehnice care indică o
anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de
invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs si
NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse și vor fi
considerate ca având mențiune de "sau echivalent". Aceste specificații vor fi considerate specificații minimale
din punct de vedere al performanței, indiferent de marca sau producător.
Valabilitatea ofertei (se completează de ofertant): ___________________ zile de la termenul limită de
depunere
NUMELE OFERTANTULUI_____________________
Semnătură autorizată___________________________
Locul:
Data:

