
Anexa 6.2.1 - Cerere de ofertă (CO-B) 
 

 

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)  
Schema de Granturi pentru Universitati – Categoria Competitiv  
Beneficiar: Universitatea de Medicina si Farmacie "Gr. T. Popa" din Iasi 
Titlul subproiectului:  “Cum ar fi sa fii MEDIC STOMATOLOG?” – BeSTOMATIS  

Acord de grant nr. 130/SGU/PV/II din 13.05.2019          Nr. 12647/14.06.2022 
 

 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE 
pentru achiziția de bunuri 

 
 

Stimate Doamne/ Stimaţi Domni: 
 

1. Beneficiarul Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi a primit un grant de la 
Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul 
Schemei de Granturi pentru Universitati – Categoria Necompetitiv derulate în Proiectul 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: 

 
 
 

Kit instruire elevi – 50 bucăţi 

 
care va include urmatoarele componente pentru fiecare lot in parte:  
 

 Specificații tehnice solicitate 

Lot 1.  

1. Tricouri personalizate - 100 bucăţi   

2. Caiet personalizat + Pix personalizat - 50 seturi 

3. Rucsac personalizat - 50 bucăţi 

4. Halat medical personalizat- 50 bucăţi   

Lot 2.  

1. Tablete – 50 bucăţi 

  
 

2. Ofertanţii pot depune o ofertă pentru un singur Lot sau pentru ambele Loturi. 
 

3. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu termenii şi 
condiţiile de livrare precizate și va fi trimisă la: 

Adresa: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa”, str. Universităţii nr. 16, 
Registratură, Iaşi. 
Telefon: 0232301884 
Fax: 0232301658 
E-mail: tanta.earmacov@umfiasi.ro 
Persoană de contact: Tanta Earmacov 

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

Beneficiarul poate solicita transmiterea ulterioară, a ofertei în original) 
 

5. Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 este: 
21.06.2022 ora 15:00  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 

[dacă   este   cazul]   şi   orice   alte   costuri   necesare    livrării    produsului    la    următoarea 
destinaţie: Iaşi, str. Universităţii nr. 16. Oferta va fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat. 
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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 care oferă cel mai mic preţ total evaluat fără 
TVA. 

 
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 achizitie, 
Earmacov Tanța 

 

 

 



 

 

Anexa 
 

Termeni şi Condiţii de Livrare*5 

 
        Achiziția de bunuri: Kit instruire elevi – 50 bucăţi 
 

Proiect: Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)  
Beneficiar: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi  
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 2 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 
    

    

    

 

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: lot 2-24 luni 
 

6.  Instrucţiuni de ambalare: 
Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul 

transportului către destinaţia finală. 
 
 
 
 
 
 

5 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 Beneficiarului semnat, dacă 

acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar. 

 

 

 



 

 

 

 

 

7. Specificaţii Tehnice: 
 

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

1 Kit de instruire – 50 bucăţi, format din urmatoarele:  

l Lot 1  

1. Denumire produs - Tricouri personalizate - 100 bucăţi  Marca / modelul produsului 
Descriere generală - Tricouri cu maneca scurta personalizate Descriere generală 
Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către 

Beneficiar:50 buc. - tricou simplu de culoare alba, personalizat, 

material cel putin 85% bumbac. 

Marimi: 20 – marimea S, 27 – marimea M, 3 – marimea L  

50 buc. – tricou tip polo de culoare alba, personalizat, material cel 

putin 65% bumbac 

Marimi: 20 – marimea S, 27 – marimea M, 3 – marimea L  

Inscriptionare : 

Spate: Acronimul proiectului – BeSTOMATIS (Personalizare 

conform machetei simulare tricou) 

Fata: In partea stanga - sigla UMF (Personalizare conform 

machetei simulare tricou 

Detaliile specifice şi standardele 
tehnice ale 

produsului ofertat 

2. Denumire produs – Caiet personalizat + Pix personalizat  - 50 

seturi. 
Marca / modelul produsului 

Descriere generală - Caiete de matematica, format A4 si pix 

metalic 

 

Descriere generală 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către 

Beneficiar: 

Caietele vor fi format A4, minim 80 file cu patratele, spirala 

metalica, hartie cel putin 60 grame/metru patrat. 

(Personalizare prin autocolantare, conform macheta simulare 

etichetare caiet) 

Pix metalic, corp din metal, varf de 1,0mm, culoare corp: 

Bordeaux, accesorii cromate, culoare scriere: albastru 

Pixul va fi personalizat prin gravarea urmatoarelor: 

ROSE - UMF "Grigore T. Popa" Iași 

AG130/SGU/PV/II  

Dimensiune personalizare: 60x5 mm 

Detaliile specifice şi standardele 
tehnice ale 

produsului ofertat 

3. Denumire produs  - Rucsac personalizat – 50 bucăți 

 
Marca / modelul produsului 

Descriere generală – Rucsac bicolor de culoare bej cu negru, 

personalizat 
Descriere generală 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către 

Beneficiar: 

Rucsac cu buzunar exterior  si fermoar poliester 600 D, dimensiuni  

300 x 420 x 230 mm. (Personalizare conform macheta simulare 

rucsac) 

Detaliile specifice şi standardele 
tehnice ale 

produsului ofertat 

4. Denumire produs  - Halat medical personalizat – 50 bucăți Marca / modelul produsului 
Descriere generală - Halat medical cu mânecă lungă de culoare 

alb -  personalizat 
Descriere generală 



 

 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către 

Beneficiar: 

Halat medical de culoare alb, materialul fiind de cel putin 65% 

bumbac, brodat: 

Față stânga – pe buzunar: sigla UMF  (Personalizare conform 

macheta simulare halat) 

Față dreapta: Textul „BeSTOMATIS” (Personalizare conform 

macheta simulare halat) 

Încheiere nasturi, guler clasic cu revere, trei buzunare, buzunar la 

piept prevazut cu intaritura  pentru  pix/stilou.  

Marimi: 20 – marimea S, 27 – marimea M, 3 – marimea L 

Detaliile specifice şi standardele 
tehnice ale 

produsului ofertat 

   Lot 2   

1. Denumire produs - Tablete (50 buc.) Marca / modelul produsului 

Descriere generală - Tablete Descriere generală 
Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către 

Beneficiar: 

Dimensiuni: minim 240 x 150 x 8 mm – maxim 245 x 155 x 10 

mm  

Greutate: minim 450 g – maxim 470 g 

Material: Metal 

Tip SIM: Nano SIM 

Sistem de operare: Android 9.0 Pie sau echivalent 

Tehnologii: Bluetooth, GPS, 3G, 4G, Wi-Fi 

Senzori: Accelerometru 

Procesor: minimum 2.3 GHz, 8 nuclee 

Diagonala display: 10.3 inch 

Rezolutie:1920 x 1200 

Capacitate memorie: 4 GB 

Frecventa memorie: 3200 MHz 

Capacitate stocare: 128 GB 

Tip slot memorie: Micro SD 

Capacitate maxima card de memorie: 256 GB 

Porturi: 1 x Jack 3.5 mm, 1 x USB 2.0 type C 

Capacitate acumulator : 5000 mAh 

Rezolutie camera principala: 8 Mpx 

Rezolutie camera frontala: 5 Mpx 

Manual: Manualul utilizatorului (RO/EN, electronic/tiparit) 

Accesorii: Tableta se livreaza insotita de incarcator 

Garanție: minimum 24 de luni 

Cerințe de întreținere: Normale 

Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar: 

Tensiune de alimentare la parametrii normali pentru rețeaua 

electrică din România 

Detaliile specifice şi standardele 
tehnice ale 

produsului ofertat 

 

        Valabilitatea ofertei ________zile de la termenul limită de depunere a ofertelor 

NUMELE OFERTANTULUI   
Semnătură autorizată   

Locul: Data
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