
-2Anexa 6.2.1 - Cerere de ofertă (CO-B) 
Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 
Schema de Granturi pentru Licee 
Beneficiar: LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU VLAHUŢĂ” ŞENDRICENI 
Titlul subproiectului: Învață pentru viitorul tău! 
Acord de grant nr. SGL/RI/64/27.06.2017 
Nr.       din 22.11.2017 

Şendriceni, 22.11.2017 
 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE 
pentru achiziția de bunuri 

 

Stimată doamnă/Stimate domn: 
 
1. Beneficiarul LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU VLAHUŢĂ” ŞENDRICENI 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 Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi 
intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă 
prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteți invitați să trimiteți oferta dumneavoastră de preț 
pentru următoarele produse: 

Lot 1: 

 2. Cronometru = 1 buc; 

 3. Echipament fotbal = 10 buc; 

 4. Echipament handbal = 10 buc; 

 6. Minge fotbal = 11buc; 

 7. Mingi handbal = 11 buc. 
2. Ofertanții 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 

condițiile de livrare precizate și va fi trimisă la: 
Adresa: LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU VLAHUŢĂ” ŞENDRICENI 
Loc. Şendriceni 
Jud. Botoşani 
Cod poştal: 717380 
Telefon/Fax: 0231610124 
E-mail: vlahuta@gsvlahuta.ro 
Persoană de contact: Aostăcioaei Maricela 

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

solicităm transmiterea ulterioară, într-un timp rezonabil de 3 zile, a ofertei în original) 
 
5. Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menționată la alineatul 3 este: 

29.11.2017, ora 12:00. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă.  
 
6.  Prețul ofertat. Prețul total trebuie să includă şi prețul pentru ambalare, transport, instalare/montare şi 

orice alte costuri necesare livrării produsului la următoarea destinatie: Liceul Tehnologic „Alexandru 
Vlahuță”, localitatea Şendriceni, jud. Botoşani, cod poştal 717380. 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 menționată la alin. 5 de mai sus. 

 
8. Calificarea ofertantului Oferta dvs. trebuie să fie însoțită de o copie a certificatului de înregistrare 

eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte numele complet, sediul, persoanele 
autorizate/ administratorii și domeniul de activitate ce trebuie să includă și furnizarea bunurilor care 
fac obiectul prezentei proceduri de achiziție. 

 
9.     Evaluarea şi acordarea contractului: Doar ofertele depuse de ofertanți calificați și care îndeplinesc 

cerințele tehnice vor fi evaluate prin compararea prețurilor. Contractul se va acorda firmei care 
îndeplinește toate specificațiile tehnice solicitate și care oferă cel mai mic preț total evaluat fără TVA, 
pe loturi.  

10. Vă rugăm să confirmați în scris primirea prezentei Invitații de Participare şi să menționați dacă urmează 
să depuneți o ofertă sau nu. 

 
[Semnătura responsabil de achiziţie] 
Aostăcioaei Maricela 

  



Anexa    

Termeni şi Condiții de Livrare*1 
Achiziția de MATERIALE SPORTIVE 

 
Proiect: Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)         
Beneficiar: LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU VLAHUŢĂ” ŞENDRICENI 

Ofertant: ___________________________________ 

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

Nr. crt. 
(1) 

Denumirea produselor 
(2) 

Cant. 
Buc. 
(3) 

Preț 
unitar 

(4) 

Valoare 
Totală fără 

TVA 
(5=3*4) 

TVA 
(6=5* %TVA) 

Valoare totală 
cu TVA 
(7=5+6) 

1       

2       

3       

4       

5       

 TOTAL      

 
2. Preț fix:  Prețul 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    

2    

3    

4    

5    

 
4. Plata facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinația finală indicată, 
pe baza facturii Furnizorului şi a procesului - verbal de recepție, conform Graficului de livrare. 

 
5. Garanție: Bunurile oferite vor fi acoperite de garanția producătorului cel puțin 1 an de la data livrării 
către Beneficiar. Vă rugăm să menționați perioada de garanție şi termenii garanției, în detaliu. 
 
6. Instrucțiuni de ambalare:   

                                                           
1 Anexa Termeni și Condiţii de Livrare este formularul în  care Beneficiarul va completa condiţiile în care dorește furnizarea 

bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificaţii Tehnice solicitate). 

 Ofertanţii completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B -  şi îl returnează  Beneficiarului semnat, dacă 

acceptă condiţiile de livrare cerute de Beneficiar. 

 



  Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul 
transportului către destinația finală.  
 

7.  Specificații Tehnice: 
 

7.1 Specificații Tehnice: CRONOMETRU 
 
 

A. Specificații tehnice solicitate 
 

B. Specificații tehnice ofertate 
[a se completa de către 

Ofertant] 

Denumire produs:  CRONOMETRU Marca / modelul produsului 

Descriere generală:  Cronometrul să se poziționează bine în 
mână şi să încapă  cu uşurință în oricare buzunar. Să prezinte 
un design compact şi ergonomic. 

Descriere generală 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către 
Beneficiar: 

 Să afişeze timpul total, parţial şi pe ture; 

 Să afişeze ora în format 12/24 h; 

 Să indice ziua săptămânii şi data; 

 Acurateţe 1 / 100 s 

Detaliile specifice şi standardele 
tehnice ale produsului ofertat 

Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar:  
Parametrii de funcţionare ai 
produsului ofertat 

Piese de Schimb: NU este cazul 
Instrumente şi Accesorii:  NU este cazul 
Manuale: Manual de utilizare 
Cerinţe de Întreţinere: NU este cazul 

 

 
 
 
 
7.2 Specificații Tehnice: ECHIPAMENT FOTBAL 

 

A. Specificații tehnice solicitate 
 

B. Specificații tehnice ofertate 
[a se completa de către 

Ofertant] 

Denumire produs:  ECHIPAMENT FOTBAL  Marca / modelul produsului 

Descriere generală:  Componență: tricou mânecă scurtă;  
                                                              şort; 
                                                              jambiere. 

Descriere generală 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către 
Beneficiar: Materialul din care este confecționat echipamentul 

trebuie să mențină corpul uscat și să permită o libertate 
maximă de mișcare. Să asigure rezistență la vânt, 
elasticitate și durabilitate. Materialul să fie respirabil. 
Jambierele să fie dintr-un material în amestec: 70% poliester-
15% elastan-15%bumbac. 

Mărimea: M(pentru 16-17 ani, aproximativ 70 kg) 

Detaliile specifice şi standardele 
tehnice ale produsului ofertat 

Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar:  
Parametrii de funcţionare ai 
produsului ofertat 

Piese de Schimb: NU este cazul  



Instrumente şi Accesorii: Să fie inscripționate cu numere mari 
şi mici 
Manuale: NU este cazul 
Cerinţe de Întreţinere: Culorile să nu se amestece prin spălare. 

 
7.3 Specificații Tehnice: ECHIPAMENT HANDBAL 

 

A. Specificații tehnice solicitate 
 

B. Specificații tehnice ofertate 
[a se completa de către 

Ofertant] 

Denumire produs:  ECHIPAMENT HANDBAL Marca / modelul produsului 

Descriere generală:  Componență: tricou mânecă scurtă;  
                                                              şort; 
                                                              jambiere. 

Descriere generală 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către 
Beneficiar: Materialul din care este confecționat echipamentul 

trebuie să mențină corpul uscat și să permită o libertate 
maximă de mișcare. Să asigure rezistență la vânt, 
elasticitate și durabilitate. Materialul să fie respirabil. 
Jambierele să fie dintr-un material în amestec: 70% poliester-
15% elastan-15%bumbac. 

Mărimea: M(pentru 16-17 ani, aproximativ 70 kg) 

Detaliile specifice şi standardele 
tehnice ale produsului ofertat 

Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar:  
Parametrii de funcţionare ai 
produsului ofertat 

Piese de Schimb: NU este cazul 
Instrumente şi Accesorii: Să fie inscripționate cu numere mari 
şi mici 
Manuale: NU este cazul 
Cerinţe de Întreţinere: Culorile să nu se amestece prin spălare.  

 

 

 

7.4 Specificații Tehnice: MINGI FOTBAL 
 

A. Specificații tehnice solicitate 
 

B. Specificații tehnice ofertate 
[a se completa de către 

Ofertant] 

Denumire produs:  MINGE FOTBAL Marca / modelul produsului 

Descriere generală:  Minge fotbal pentru suprafețe dure; 
                                    Minge pentru gazon sau sală. 

Descriere generală 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către 
Beneficiar: 
Mingile să fie fabricate din material poliuretan, respectiv piele 
naturală. Fața să asigure un contact mai bun și o absorbție mai 
mică de apă. Să prezinte o rezistență sporită la uzură şi să fie 
foarte elastic în acelaşi timp; 
 Greutate: aproximativ 450 grame; 
Diametrul: 60–70 cm, 
Umflată la o presiune de 60-110 kPa, 
Nr. 5 

Detaliile specifice şi standardele 
tehnice ale produsului ofertat 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Presiune


Culoarea să asigure o vizibilitate a mingii pe teren. 

Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar: 
Să poată fi utilizate pentru competiţie respectiv pentru 
antrenamente, să respecte greutatea şi dimensiunile conform 
specificaţiilor FIFA. 

Parametrii de funcţionare ai 
produsului ofertat 

Piese de Schimb: NU este cazul 
Instrumente şi Accesorii:  Plasă pentru mingi; 
                                             Pompă cu ac pentru umflat. 
Manuale: NU este cazul 
Cerinţe de Întreţinere: Îngrijirea să se facă uşor, necesitând 
doar atentie.  

 

 

7.5 Specificații Tehnice: MINGI HANDBAL 
 

A. Specificații tehnice solicitate 
 

B. Specificații tehnice ofertate 
[a se completa de către 

Ofertant] 

Denumire produs:  MINGE HANDBAL Marca / modelul produsului 

Descriere generală:  Minge handbal pentru competiţie; 
                                    Minge pentru antrenament. 

Descriere generală 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către 
Beneficiar: 
Stratul exterior al mingii să fie din poliuretan cauciucat, 
material care să asigure o aderență bună(să nu alunece din 
mână) şi o durabilitate superioară in cazul loviturilor repetate. 
Mingea să prezinte o buna retenție a presiuni, cuprinsă între 
0,4 si 0,6 bar (kg/cm2). 
 Fața să asigure o absorbție mică de apă. 
Greutate: aproximativ 375 grame; 
Diametru: 54 – 56 cm; 
Nr. 2 şi 3; 
Culoarea să asigure o vizibilitatea a mingii pe teren; 

Detaliile specifice şi standardele 
tehnice ale produsului ofertat 

Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar: 
Să poată fi utilizate pentru competiţie respectiv pentru 
antrenamente, să respecte greutatea şi dimensiunile conform 
specificaţiilor FIFA. 

Parametrii de funcţionare ai 
produsului ofertat 

Piese de Schimb: NU este cazul 
Instrumente şi Accesorii:  Plasă pentru mingi; 
                                             Pompă cu ac pentru umflat. 
Manuale: NU este cazul 
Cerinţe de Întreţinere: Îngrijirea să se facă uşor, necesitând 
doar atentie.  

 

 

NUMELE OFERTANTULUI_________________________________________ 

Semnătura autorizată_______________________________________ 

Locul: 

Data: 


