
Anexa 6.2.1 – Invitație de participare (CO-B)

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi pentru Licee
Beneficiar: COLEGIUL TEHNIC “APULUM” ALBA IULIA
Titlul subproiectului: „LUCRÂND ÎMPREUNĂ, VOM REUȘI!”
Acord de grant nr. 4/SGL/27.06.2017

Alba Iulia, 25.03.2019

INVITAȚIE DE PARTICIPARE
pentru achiziția de bunuri

Stimate Doamne/ Stimaţi Domni:

1. Beneficiarul COLEGIUL TEHNIC  “APULUM” ALBA IULIA a  primit  un grant  de la
Ministerul  Educaţiei  Naţionale-Unitatea  de  Management  al  Proiectelor  cu  Finanţare
Externă,  în  cadrul  Schemei  de  Granturi  pentru  Licee derulate  în  Proiectul  privind
Învăţământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru
achiziţia bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitaţie de Participare. În acest sens,
sunteti invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse:

Lot 1:
1. Multifuncțională (scanare USB, copiere, imprimare) cu un cartuș de rezervă - 1 bucată
2. Videoproiector cu suport și ecran de proiecție  - 1 bucată
3. Laptop (cu Windows, Office și program antivirus) - 1 bucată

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 şi va fi trimisă la:

Adresa: loc. Alba Iulia, str. Gh. Pop de Băsești, nr. 2, jud. Alba, cod 510215
Telefon/Fax: 0258/834102
E-mail: apulum.rose@gmail.com
Persoană de contact: Șandru Mariana

4. Se acceptă oferte transmise în original, prin E-mail sau fax. 
În  cazul  ofertei  transmise  prin  e-mail/fax,  solicităm  transmiterea  ulterioară,  într-un
interval de maxim 3 zile, a ofertei în original.

5. Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul
3 este: 08.04.2019, ora 15:00. Orice ofertă primită după termenul limită menţionat 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
destinaţie COLEGIUL TEHNIC “APULUM” ALBA IULIA, loc. Alba Iulia, str. Gh. Pop
de Băsești, nr. 2, jud. Alba, cod 510215. Oferta va fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat
separat.



7. Valabilitatea ofertei: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puţin 30 zile de la
data limită pentru depunerea ofertelor menţionată la alin. 5 de mai sus.

8. Calificarea ofertantului Oferta dvs. trebuie să fie însoţită de o copie a Certificatului  de
Înregistrare sau a Certificatului  Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului din
care să rezulte numele complet, sediul şi domeniul de activitate.

9. Evaluarea şi  acordarea contractului:  Doar ofertele depuse de ofertanţi  calificaţi  şi  care
îndeplinesc cerinţele tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor. Contractul se va
acorda firmei care îndeplineşte toate specificaţiile tehnice solicitate şi care oferă cel mai
mic preţ total evaluat fără TVA. 

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

dacă urmează să depuneţi o ofertă sau nu.

Semnătura responsabil de achiziţie,



Anexa   

Termeni şi Condiții de Livrare*  1  
Achiziția unui pachet IT 

(multifuncțională, videoproiector cu suport, ecran de proiecție și laptop)

Proiect: ROSE
Subproiect: „LUCRÂND ÎMPREUNĂ, VOM REUȘI!”    
Beneficiar: COLEGIUL TEHNIC “APULUM” ALBA IULIA
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. Multifuncțională 1

2.
Videoproiector cu suport

și ecran de proiecție  
1

3. Laptop 1
TOTAL

2. Preț  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 3 zile de la semnarea Contractului, la
destinaţia 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. Garanție: 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. Instrucțiuni de ambalare: 
Furnizorul  va  asigura  ambalarea  produselor  pentru  a  împiedica  avarierea  sau

deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală. 

7. Specificații Tehnice:

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

SISTEM LAPTOP

Procesor
Intel® CoreTM i5 sau echivalent, min.
Skylake, min. 1.6 GHz, min. 6 MB 
Cache, Turbo Boost până la: 3.4 GHz

Display

 Format display – Full HD
 Rezoluţie – 1920 x 1080 (FHD)
 Diagonală – 15,6 inch
 Display – antireflexie

Porturi

 1 x microfon
 1 x ieşire audio
 1 x HDMI
 min. 2 x USB 3.0
 1 x monitor extern (VGA)
 1  x  RJ-45  LAN  10/100/1000

Mbps
 wireless 802.11 a/b/g/n/ac

Memorie  8  GB  min.  DDR4,  min.  2133
MHz, min. un slot liber

Unităţi de 
stocare

 Hard Disk: min. 256 GB, SSD
 Unitate optică: DVD-RW

Video  min. 2 GB min. DDR3 - dedicată

Camera 
web  HD 720p

Baterie  min. 2 celule, interschimbabilă

Culoare  Negru/Gri

Mouse
 Optic,  2  butoane  + scroll,  USB

(acelaşi  producător  cu  al
sistemului laptop)

Tastatură  tip  Chiclet  cu  bloc  numeric
inclus

Geantă  Neagră (acelaşi producător cu al
sistemului laptop)

Termen de 
garanție  min. 2 ani

Obs. Sistemul laptop va fi actualizat cu ultimul BIOS
firmware / ultimele versiuni de drivere existente pe site-
ul producătorului.

Sistemul  laptop  trebuie  să  aibă  certificare
pentru  compatibilitatea  cu  Windows  10  (hardware  -
drivere pentru Windows 10).

Sistemul  laptop  se  livrează  cu  sistemul  de
operare  instalat  și  actualizat  la  ultima  versiune,
antivirusul şi aplicaţia Microsoft Office instalate.



LICENȚE

Sistem de operare

 Microsoft  Windows  10
Home  64  bit  sau
echivalent,  English,
OEM / Retail

Antivirus 
 Kaspersky Antivirus sau

echivalent (durată
licenţă 2 ani)

Aplicaţie desktop
 Microsoft  Office  Home

and  Business  2019  sau
echivalent, Romanian

MULTIFUNCŢIONALĂ

Format  A3

Funcţii disponibile  Copiere  /  Imprimare  /
Scanare

Tehnologie  Laser

Mod de tipărire  Alb/negru

Volum maxim lunar  50000 pag.

Volum recomandat 
lunar imprimare  5500 pag.

Duplex auto  Da

Interfaţă
 USB
 Reţea  (10/100/1000

Base-T Ethernet)

Unitate hard disc / 
Procesor / Memorie

 min. 200 GB / 1,2 GHz
Dual-core  /  min.  1.5
GB memorie sistem

Copiator

Rezoluție copiator  600 x 600 dpi

Zoom  25-400%

Copierea primei 
pagini alb / negru  5,9 sec. 

Imprimantă

Rezoluție 
imprimantă  1200 x 600 dpi

Imprimarea primei 
pagini alb / negru  7 sec.

Viteza de printare alb
/ negru  min. 35 ppm

Limbaj imprimantă

 PCL 6
 Adobe®  PostScript®

3™
 XPS

Funcţii imprimare

 Imprimare  de  la
dispozitive  USB,
identificare  lucrare,
memorare  şi  retragere
setări  driver,  status
bidirecţional  în  timp
real,  presetări  pentru
aplicaţii,  imprimarea pe
2 feţe (ca presetare)

Scanner



Format fişier scanat  PDF,  PDF/A,  XPS,
JPEG, TIFF

Destinaţii scanare
 Scan to USB
 Scan to e-mail
 Scan to network

Caracteristici 
ajutătoare

 Scanare  dintr-o  singură
atingere

 PDF în care se pot face
căutări

 PDF uni / multi pagină
 PDF criptat / protejat cu

parolă
 PDF/A, PDF liniarizat

Securitate

 Standard  McAfee®
încorporat

 criptare  pe  256  biţi
(conform FIPS 140-2)

 scanare  /  e-mail
securizat

 integrare  Cisco®
TrustSec  Identity
Services Engine (ISE)

 autentificare în reţea
 TLs
 jurnal  de  audit,  control

acces,  permisiuni  de
utilizator

Alimentare hârtie

 Tava  1  /  2  cu  stand  –
520 coli

 DADF – 110 coli
 Tavă manuală – 50 coli

Ieşire hârtie  Modul  cu  două tăvi  de
ieşire: 250 coli fiecare

Termen de garanție  min. 1 an

Obs. Se va asigura instalarea multifuncționalei și 
testarea funcțiile disponibile (copiator, imprimantă, 
scanner).

VIDEOPROIECTOR + CABLU VGA 
ECRANAT 10 m

Lumeni  min. 3200

Rezoluție nativă  min. 1280 x 800

Suport rezoluții  640 x 480 - 1920 x 1200

Durata de viata 
lampa (ore)

 3000  /  4000  /  7500
(Normal  /  Economic  /
SmartEco)

Tehnologie  DLP

Audio  Da

Difuzoare  Da

Telecomandă  Da



Conectori

 1 x Audio in
 1 x Audio out
 1 x RS232
 1 x S-Video
 1 x USB
 1 x VGA Out
 1 x VGA In
 1 x Composite
 1 x HDMI

Termen de garanție  min. 2 ani

Obs. Se  va  asigura  instalarea  videoproiectorului  în
suport, și a ecranului de proiecție.

Se  vor  realiza  reglajele  necesare
videoproiectorului  și  va  fi  testată  funcționarea
corespunzătoare.

SUPORT VIDEOPROIECTOR

Tip suport  Reglabil

Montare pe  Tavan

Greutate maxima 
suportata (Kg)  12

Altele  Înălțime reglabilă: 43 - 
65 cm

Termen de garanție  min. 1 an

ECRAN PROIECȚIE

Tip ecran  Acționare manuală

Lățime x Înălțime  min. 2 x 2 m

Fixare  Fixabil în perete sau pe
tavan

Format ecran

 1:1
 4:3
 16:9
 16:10

Obligatoriu să respecte 
parametrul “Aspect 
imagine” al 
videoproiectorului 
propus.

Tip suprafață  ignifug, matt white

Termen de garanție  min. 1 an

NUMELE OFERTANTULUI_____________________

Semnătură autorizată___________________________

Locul:

Data:
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