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Beneficiar: Liceul Teoretic „Ion Luca” Vatra Dornei 
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(Împreună creștem!)” 

Acord de grant nr. 752/SGL/RUNDA II;  

Vatra Dornei, 17.11.2018 

 

 
INVITAȚIE DE PARTICIPARE 

pentru achiziția de bunuri IT 
 
 

Stimate Doamne/ Stimaţi Domni: 
 
1. Beneficiarul „Liceul Teoretic „Ion Luca” Vatra Dornei” 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 cadrul Proiectului 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: 

Nr. 

crt. 

Denumirea produselor  

 

Cantitate  
 

1 Multifuncțional imprimare, 

copiere, scanare 

1 

2 Unitate centrală PC 4 

 
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 prestare precizați și va fi trimisă la: 

Adresa: str. Mihai Eminescu, nr. 24, Vatra Dornei 

Telefon/Fax:0230371536 

E-mail:licvatra@yahoo.com 

Persoană de contact: Bereholschi Paul 

 
4. Se acceptă oferte transmise în original, prin E-mail sau fax. (în cazul ofertei transmise prin 

email/fax, Beneficiarul poate solicita transmiterea ulterioară, într-un timp rezonabil indicat, 
a ofertei în original) 

 
5. Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 

este: 28.11.2018, 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  str. 

Mihai Eminescu, nr. 24, Vatra Dornei 

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 sau a Certificatului  Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din 
care să rezulte numele complet, sediul și domeniul de activitate. 

 
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 / care oferă cel mai mic preţ total evaluat fără TVA, pe 
fiecare lot în parte. 

 
10. Vă rugăm să confirmaţi în scris primirea prezentei Invitații de Participare şi să menţionaţi 

dacă urmează să depuneţi o ofertă sau nu. 
 
Responsabil de achiziţie, 

Prof. Bereholschi Paul 

  



 
Termeni şi Condiţii de Livrare 

pentru achiziția de bunuri IT 
Proiect: Împreună creștem!” 

Acord de grant nr. 752/SGL/RUNDA II;  

    
Beneficiar: Liceul Teoretic „Ion Luca” Vatra Dornei 
Ofertant:  
 
1. Oferta de preț 
  

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 
Multifuncțional Konica 

Minolta Bizhub C284 
1    

 

 Unitate centrală PC 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 o 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 
Multifuncțional Konica Minolta 

Bizhub C284 
1  

2 Unitate centrală PC 4  

 
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:  
 
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 
 

B. Specificații tehnice ofertate 
 

Multifuncțional imprimare, copiere, scanare Multifuncțional Konica Minolta Bizhub C284 

Copiator digital, oferind o viteza alb-negru de 
28/36 de fotocopii pe minut si o viteza de 
copiere color de 28/36 de copii pe minut 

Copiator digital, oferind o viteza alb-negru de 
28/36 de fotocopii pe minut si o viteza de 
copiere color de 28/36 de copii pe minut 

• Viteza A4/A3: color 28/14 ppm; alb-negru 
28/14 ppm ------ Viteza A4/A3: color 36/18 ppm; 
alb-negru 36/18 ppm 

• Formate hartie: A6-A3; SRA3; banner de 1,2 
metri si formate customizate 

• Panou de operare color touch de 9-inch cu 
compatibilitate multi-touch 

• Alimentator de documente cu scanare duala; 
scaneaza fata verso intr-o singura trecere, la 
viteza de 160 ipm originalele dubla fata 

• Finisare modulara si optiuni de ale tavilor de 
hartie pentru configuratii customizate 

• Greutate hartie: 52-300 g/m² 

• Rezolutie copiere: 600 x 600dpi 

• Rezolutie imprimare: 1.200 x 1.200dpi / 
1.800 x 600dpi 

• Memorie standard: 2048 MB (maxim 4GB) 

• Standard Box Unit: HDD 250 GB 

• Functii principale: copiere, printare in retea, 
scanare in retea, fax optional 

 

• Viteza A4/A3: color 28/14 ppm; alb-negru 
28/14 ppm ------ Viteza A4/A3: color 36/18 
ppm; alb-negru 36/18 ppm 

• Formate hartie: A6-A3; SRA3; banner de 
1,2 metri si formate customizate 

• Panou de operare color touch de 9-inch cu 
compatibilitate multi-touch 

• Alimentator de documente cu scanare 
duala; scaneaza fata verso intr-o singura 
trecere, la viteza de 160 ipm originalele dubla 
fata 

• Finisare modulara si optiuni de ale tavilor 
de hartie pentru configuratii customizate 

• Greutate hartie: 52-300 g/m² 

• Rezolutie copiere: 600 x 600dpi 

• Rezolutie imprimare: 1.200 x 1.200dpi / 
1.800 x 600dpi 

• Memorie standard: 2048 MB (maxim 4GB) 

• Standard Box Unit: HDD 250 GB 

• Functii principale: copiere, printare in retea, 
scanare in retea, fax optional 

 

Unitate centrala PC Unitate centrala PC 

PROCESOR  minim 2,8 GHZ , RAM minim 4GB, 
SSD 120 GB 
 

PROCESOR  INTEL skt. 1151 CELERON , 
RAM 4GB, SSD 120 GB 

 

PROCESOR  minim 2,8 GHZ , RAM minim 4GB, 
SSD minim 120 GB, carcasa middle tower 
 

PROCESOR  INTEL skt. 1151 CELERON dual 
core G3930, 2C, 2.8GHz, 2MB BOX 
"BX80677G3930"  
PLACA DE BAZA  COLORFUL C.B250A-BTC 
V20 MINING skt. 1151, ATX, suporta Intel 7th/ 
6th Generation CPU, chipset INTEL B250 2 x 
DDR4, max.32GB 2400MHz "187701"   
MEMORIE RAM DIMM ZEPPELIN DDR4/2133 
4GB (life time, dual channel) "ZE-DDR4-
4G2133b"    
CARCASA SPACER Middle-Tower ATX, sursa 
450W, Galaxy, Front USB2.0+Audio, Body 
Black, "SPC-GALAXY"  
SSD ADATA 2.5" SATA3 120GB Ultimate 
SU650 3D NAND "ASU650SS-120GT-R"   

 

 
 
NUMELE OFERTANTULUI_____________________ 
Semnătură autorizată___________________________ 
Locul: 
Data: 

https://b2b.r-c.ro/produs/p64641
https://b2b.r-c.ro/produs/p64641
https://b2b.r-c.ro/produs/p64641
https://b2b.r-c.ro/produs/p64641
https://b2b.r-c.ro/produs/p64641
https://b2b.r-c.ro/produs/p64641
https://b2b.r-c.ro/produs/p80024
https://b2b.r-c.ro/produs/p80024
https://b2b.r-c.ro/produs/p80024
https://b2b.r-c.ro/produs/p80024
https://b2b.r-c.ro/produs/p46102
https://b2b.r-c.ro/produs/p46102
https://b2b.r-c.ro/produs/p46102
https://b2b.r-c.ro/produs/p28158
https://b2b.r-c.ro/produs/p28158
https://b2b.r-c.ro/produs/p28158
https://b2b.r-c.ro/produs/p85993
https://b2b.r-c.ro/produs/p85993

