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Anexa 
 
 
 

Termeni şi Condiţii de Livrare*
1
 

Achiziția de– KIT STUDENT 
 

Proiect privind Invatamantul Secundar (ROSE) 
Subproiect: Pași în Teologia Ortodoxă pentru Studenți - PATOS 

Beneficiar: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi 
Acord de Grant nr. 218/50 SGU/NC/II 
Ofertant: Concret Advertising SRL – RO 17636844 
 
 
Ofertant: CONCRET ADVERTISING SRL 
 
1. Oferta de preț 
Lotul 1 – Materiale si consumabile personalizate 

Nr. 
crt. 
(1) 

Denumirea produselor 
(2) 

Cant. 
(3) 

Preț 
unitar 
fără TVA 
(4) 

Valoare 
Totală fără 
TVA 
(5=3*4) 

TVA 
(6=5* 
%TVA) 

Valoare totală 
cu TVA 
(7=5+6) 

1 Pix –personalizat 50 5,00 250,00 47,50 297,50 

2 Agenda - personalizata 50 20,00 1000,00 190,00 1190,00 

3 Rucsac – personalizat 50 60,00 3000,00 570,00 3570,00 

4 Memory stick 50 70,00 3500,00 665,00 4165,00 

5 Căști audio externe 50 150,00 7500,00 1425,00 8925,00 

 TOTAL oferta   15.250,00 2897,50 18.147,50 

 
Lotul 2 – Cărți ortodoxe 

Nr. 
crt. 
(1) 

Denumirea produselor 
(2) 

Cant. 
(3) 

Preț 
unitar 
fără TVA 
(4) 

Valoare 
Totală fără 
TVA 
(5=3*4) 

TVA 
(6=5* 
%TVA) 

Valoare totală 
cu TVA 
(7=5+6) 

1 Biblie (ortodoxă) 50 75,00 3750,00 187,50 3937,50 

2 Dicționar de Teologie Ortodoxă 50 150,00 7500,00 375,00 7875,00 

 TOTAL oferta   11.250,00 562,50 11.812,50 

 
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 termen de 15 zile de la data primirii în scris de la autoritatea contractantă a 
Avizului bun de tipar/Bun de realizare, dar nu dar nu mai târziu de 17.12.2021, la destinația finală indicată, conform 
următorului grafic:  
Lotul 1 – Materiale si consumabile personalizate 
 

Nr. crt. Denumirea produselor Cant. Termene de livrare 

1 Pix –personalizat 50 15 zile de la BT, maxim 17.12.2021 

2 Agenda -  personalizata 50 15 zile de la BT, maxim 17.12.2021 

3 Rucsac – personalizat 50 15 zile de la BT, maxim 17.12.2021 

4 Memory stick 50 15 zile de la BT, maxim 17.12.2021 

5 Căști audio externe 50 15 zile de la BT, maxim 17.12.2021 

                                                             
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  Beneficiarului semnat, dacă 

acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar. 
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Lotul 2 – Cărți ortodoxe 
 

Nr. crt. Denumirea produselor Cant. Termene de livrare 

1 Biblie (ortodoxă) 50 15 zile de la BT, maxim 17.12.2021 

2 Dicționar de Teologie Ortodoxă 50 15 zile de la BT, maxim 17.12.2021 

 
 
4.        Plată: Beneficiarul Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi va efectua plata în lei, către contractant în termen 
de până la 30 de zile de la recepţia produselor, în baza facturii fiscale, a procesului - verbal de recepţie şi a 
documentelor emise de beneficiar pentru recepție. Recepţia produselor se va face la destinaţia finală indicată - 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Magazia Centrală: Camin C5, str T. Maiorescu nr. 7-9. Livrarea efectivă a 
produselor se va face conform Graficului de livrare. 
  
5. Garanţie: Produsele ofertate de la lotul 1 pozitiile 4 și 5 vor fi acoperite de garanţia producătorului, pentru 1 an de 
la data livrării către Beneficiar.  
 
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 
 
Lotul 1 – Materiale si consumabile personalizate 

 A. Specificații tehnice solicitate B. Specificații tehnice ofertate 

1 Denumire produs: Pix –personalizat Denumire produs: Pix –personalizat 

 Descriere generala: 
Pix prevazut cu mecanism retractabil si clips de prindere, 
culoare corp albastru sau bleomarin, mina (tip parker) de 
culoare albastra, personalizare pe corp cu logo-ul 
proiectulu 

Descriere generala: 
Pix prevazut cu mecanism retractabil si clips de prindere, 
culoare corp albastru sau bleomarin, mina (tip parker) de 
culoare albastra, personalizare pe corp cu logo-ul 
proiectulu 

2 Denumire produs: Agenda -  personalizata Denumire produs: Agenda -  personalizata 

 Descriere generala: 
Culoare bleu-marin, dimensiuni aproximative: 
14,5x20,5cm (A5), nedatată, hartie alba gramaj cca. 60-
70 g/mp, brosata, numar pagini: aproximativ 200 pg, 
personalizare pe coperta cu logo-ul proiectului 

Descriere generala: 
Culoare bleu-marin, dimensiuni aproximative: 14,5x20,5cm 
(A5), nedatată, hartie alba gramaj cca. 60-70 g/mp, 
brosata, numar pagini: aproximativ 200 pg, personalizare 
pe coperta cu logo-ul proiectului 

3 Denumire produs: Rucsac personalizat Denumire produs: Rucsac personalizat 

 Descriere generala: 
Rucsac pentru laptop, culoare gri melaj, dublu mâner 
întărit pentru umeri și ajustabil, mâner pentru mână, 2 
buzunare centrale, buzunar frontal cu fermoar în contrast 
de culoare, buzunare laterale din plasă, material 100% 
poliester 400g/m2, rezistent la apă, închidere cu fermoar, 
dimensiuni: 28x43x13 cm (15 L), personalizat pe centrul 
fetei cu logo-ul proiectului. 

Descriere generala: 
Rucsac pentru laptop, culoare gri melaj, dublu mâner întărit 
pentru umeri și ajustabil, mâner pentru mână, 2 buzunare 
centrale, buzunar frontal cu fermoar în contrast de culoare, 
buzunare laterale din plasă, material 100% poliester 
400g/m2, rezistent la apă, închidere cu fermoar, 
dimensiuni: 28x43x13 cm (15 L), personalizat pe centrul 
fetei cu logo-ul proiectului. 

 Denumire produs: Memory stick Denumire produs: Memory stick 

4 Descriere generala: 
Memory stick USB 3.0, min. 128 GB, rata de transfer la 
citire min 100 (MB/s), rata de transfer la scriere min 10 
(MB/s)  
Termen de garanție: minim 12 luni. 

Descriere generala: 
Memory stick USB 3.0, 128 GB, rata de transfer la citire 
min 100 (MB/s), rata de transfer la scriere min 10 (MB/s)
  
Termen de garanție: minim 12 luni. 

 Denumire produs: Căști audio externe Denumire produs: Căști audio externe 
5 Descriere generala: 

Caști audio tip on-ear, cu microfon, Wireless,  
autonomie convorbire min. 30 ore, difuzor min. 30 mm, 
culoare negru/gri/bleomarin, greutate max: 150 g 
Termen de garanție: minim 12 luni. 

Descriere generala: 
Caști audio tip on-ear, cu microfon, Wireless,  autonomie 
convorbire min. 30 ore, difuzor min. 30 mm, culoare 
negru/gri/bleomarin, greutate max: 150 g 
Termen de garanție: minim 12 luni. 

 Termenul de livrare va fi de maxim 30 zile de la 
semnarea contractului de catre ambele parti 
contractante 

Termenul de livrare va fi de maxim 30 zile de la 
semnarea contractului de catre ambele parti 
contractante 
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 A. Specificații tehnice solicitate B. Specificații tehnice ofertate 

 Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, 
sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de 
fabrică sau de comerţ, un brevet de inventive, o licenţă 
de fabricaţie, sunt mentionate doar pentru identificarea 
cu uşurinţă a tipului de produs şi NU au ca efect 
favorizarea sau eliminarea anumitor operatori 
economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii 
vor fi considerate ca având menţiunea de « sau 
echivalent »  

 
Lotul 2 – Cărți ortodoxe  

 A. Specificații tehnice solicitate B. Specificații tehnice ofertate 

1 Denumire produs: Biblie (ortodoxă) Denumire produs: Biblie (ortodoxă) 

 Descriere generala: 
Format de dimensiuni 19 cm x 13 cm, coperți cartonate, 
greutate max. 700 g 

Descriere generala: 
Format de dimensiuni 19 cm x 13 cm, coperți cartonate, 
greutate max. 700 g 

2 Denumire produs: Dicționar de Teologie Ortodoxă Denumire produs: Dicționar de Teologie Ortodoxă 

 Descriere generala: 
Autori/Coordonatori: Pr. Prof. Dr. Ștefan Buchiu, Pr. Prof. 
Dr. Ioan Tulcan, editura Basilica 

Descriere generala: 
Autori/Coordonatori: Pr. Prof. Dr. Ștefan Buchiu, Pr. Prof. 
Dr. Ioan Tulcan, editura Basilica 

 Termenul de livrare va fi de maxim 30 zile de la 
semnarea contractului de catre ambele parti 
contractante 

Termenul de livrare va fi de maxim 30 zile de la 
semnarea contractului de catre ambele parti 
contractante 

 
Informații pentru materialele personalizare  
Logo-ul proiectului necesar personalizarii produselor va fi pus la dispozitia contractantului la semnarea contractului in 
format electronic, in fisier tip.jpg, color.  
Contractantul: 
- va transmite macheta/diagrama fiecarui produs personalizat autorităţii contractante în maxim 3 zile lucrătoare de la 
semnarea contractului 
- va obţine acceptul autorităţii contractante cu privire la personalizarea produselor în maxim 2 zile lucrătoare de la 
transmiterea machetelor produselor personalizate (Aviz bun de tipar/Bun de realizare ). Dacă machetele produselor 
personalizate nu obțin avizul autorității contractante, contractantul se obligă să transmită o nouă macheta în termen de 3 
zile lucrătoare.; 
- va livra produsele la sediul autorităţii contractante în termen de 15 zile de la data primirii în scris de la autoritatea 
contractantă a Avizului bun de tipar/Bun de realizare, dar nu dar nu mai târziu de 17.12.2021;  
- va suporta orice cheltuială de transport şi manipulare, inclusiv pentru produsele returnate (dacă este cazul). 
 
8. Valabilitatea ofertei este de 60 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor și anume 18.01.2022 
 
9. Oferta este insotita de o copie a Certificatului de Înregistrare. 
 
NUMELE OFERTANTULUI: CONCRET ADVERTISING SRL 
Semnătură autorizată:  
Locul: Iasi 
Data: 16.11.2021 
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