




Anexa    
 

Termeni şi Condiţii de Livrare 
Achiziția de bunuri  

 
Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 
Schema de Granturi pentru Universități (SGU) 
Titlul subproiectului: Mentorat pentru Integrarea și Dezvoltarea Academică a Studenților (MIDAS) 
Acord de grant nr. 53 / 23.11.2017 
Beneficiar: Universitatea Valahia din Târgoviște (UVT) 
 
Ofertant: [a se completa de către 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) 

       
       
       
 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 [a se completa de către Ofertant] 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 

    
    
    

 
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 1 an 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.  
 
  



7.  Specificaţii Tehnice: 
 

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

Denumire produs: Kit-uri pentru studenti - Tableta Marca / modelul produsului 
Descriere generală:  Tableta 10,1” Descriere generală 
Detalii specifice şi standarde tehnice minim 
acceptate: Tableta  (80 buc.) - 10.1" HD, min. 4GB 
RAM, min. 64GB, Bluetooth Wi-Fi, 4G, Android, 
MediaTek, 1280 x 800, USB, rezolutie camera 8M/5M, 
acumulator 5000 mAh; 

Detaliile specifice şi standardele tehnice ale 
produsului ofertat 

Manuale, Cerinţe de Întreţinere  
 
 
NUMELE OFERTANTULUI_____________________ 
Semnătură autorizată___________________________ 
Locul: 
Data: 
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