
 

Anexa    

 

Termeni şi Condiţii de Prestare*1 

 

Furnizarea de echipamente electronice și didactice 

Sub-Proiect: Școala Performantă a elevilor prin rezultate (SPER) 

Beneficiar: Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi Iași 

Ofertant:  

 

1. Oferta de preț[a se completa de către Ofertant] 
  

Nr. 

crt. 
(1) 

Denumirea serviciilor 
(2) 

Cant. 
(3) 

Pret 

unitar 
(4) 

Valoare 

totala 

fără 

TVA 
(5=3*4) 

TVA 
(6=5* %TVA) 

Valoare 

totala 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. Calendar de realizare a serviciilor: Bunurile prevăzute se livrează în cel mult 7 zile 

de la semnarea Contractului/ Notei de Comanda, conform următorului program: [a se 

completa de către Ofertant] 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea serviciilor Cant. Termene de realizare 

1. 
 

 
 

 

 

4. Plata se va efectua in lei, pe baza facturii lunare a Prestatorului şi a procesului verbal 

de recepţie a bunurilor, în termen de 3 zile lucrătoare de la livrarea bunurilor.  

 

  

                                                 
1Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește 

prestarea serviciilor (Pct. 3 – perioada de realizare a serviciilor, pct. 5A – Specificații Tehnice solicitate). 

 Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.5B -  şi îl returnează, semnat, Beneficiarului, 

dacă acceptă condițiile de realizare a serviciilor cerute de Beneficiar. 

 



5. Specificaţii Tehnice: 

 

Lotul 1 – Consumabile - birotică 

 

Nr.crt. A. Specificatii tehnice solicitate 

 
B. Specificatii tehnice ofertate 

[a se completa de către Ofertant] 

1 Denumire produs 

Hartie pentru xerox  

Descriere generală 

Hârtie A4 

Detalii specifice şi standarde tehnice 

minim acceptate de către Beneficiar 

Hartie xerox A4, albă, 80g/mp, 500 

coli/top       

2 Denumire produs 

Dosare plastic cu sina  

Detalii specifice şi standarde tehnice 

minim acceptate de către Beneficiar 

Dosar realizat din material plastic.  

Alonja pentru indosariere in 

interior.  

Prevazut cu 2 perforatii.  

Buzunar pentru eticheta 

interschimbabila.  

Coperta fata transparenta, coperta 

spate color mat.  

Format: A4.  

3 Denumire produs 

Pix cu gel 

Detalii specifice şi standarde tehnice 

minim acceptate de către Beneficiar 

Pix cu gel.  

Grip cauciucat.  

Culoare mina: albastru.    

4 Denumire 

Folii protectie, set 100 buc 

Detalii specifice şi standarde tehnice 

minim acceptate de către Beneficiar 

Grosime: minim 40 microni.  

Deschidere: partea superioara.  

Numar perforatii: 11.  

Format: A4.  

Ambalare: 100 buc/set.  

Parametri de funcţionare minim acceptaţi de 

către Beneficiar 

Furnizorului îi revine sarcina de a ambala 

produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără 

limitare, la condiţiile din timpul transportului, 

astfel încât să ajungă în bună stare la destinaţia 

finală. 

Dacă vreunul din produsele livrate nu 

corespunde specificaţiei, achizitorul are 

 



dreptul să îl respingă, iar furnizorul are 

obligaţia, fără a modifica preţul: 

 de a înlocui produsele refuzate şi 

 de a face toate modificările necesare 

pentru ca produsele să corespundă 

din punct de vedere calitativ 

Toate produsele vor fi însoţite la livrare de 

certificat de garanție. 

În cazul în care produsele nu coincid din punct 

de vedere al calităţii, cantităţii şi preţului cu cele 

din ofertă, autoritatea contractantă îşi rezervă 

dreptul de a rezilia contractul de achiziţie şi de a 

solicita daune compensatorii. 

 Alte prevederi relevante 

 

 

 

 

Lot 2 – Măști de protecție 
 

Nr.crt. A. Specificatii tehnice solicitate 

 
B. Specificatii tehnice ofertate 

[a se completa de către Ofertant] 

1 Denumire produs 

Masti de protectie    

Detalii specifice şi standarde tehnice 

minim acceptate de către Beneficiar 

Masca respiratorie  

FFP2 sau FFP3  

KN95  

4 sau 5 straturi  

Certificare CE     

Parametri de funcţionare minim acceptaţi de 

către Beneficiar 

Furnizorului îi revine sarcina de a ambala 

produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără 

limitare, la condiţiile din timpul transportului, 

astfel încât să ajungă în bună stare la destinaţia 

finală. 

Dacă vreunul din produsele livrate nu 

corespunde specificaţiei, achizitorul are 

dreptul să îl respingă, iar furnizorul are 

obligaţia, fără a modifica preţul: 

 de a înlocui produsele refuzate şi 

 de a face toate modificările necesare 

pentru ca produsele să corespundă 

din punct de vedere calitativ 

Toate produsele vor fi însoţite la livrare de 

certificat de garanție. 

În cazul în care produsele nu coincid din punct 

de vedere al calităţii, cantităţii şi preţului cu cele 

din ofertă, autoritatea contractantă îşi rezervă 

dreptul de a rezilia contractul de achiziţie şi de a 

solicita daune compensatorii. 

 



 Alte prevederi relevante 

 

 

 

 

NUMELE OFERTANTULUI _____________________ 

Semnătură autorizată ___________________________ 

Locul: 

Data: 


