
Anexa    

 
Termeni şi Condiţii de Livrare*

1
 

Achiziția de ,, Sistem de aer conditionat ROSE- Mec4Pass” 
 

Subproiect: Cresterea deschiderii parcursului educational catre  absolvire prin  reducerea abandonului 

in primul an de studii 
Beneficiar: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași 

Ofertant: ____________________ 

 
Valabilitatea ofertei: [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) 

Lot 1 

 

 

Sistem de aer conditionat 

24000 BTU 
    

 

 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 _______ zile  de la semnarea Contractului, 

la destinația finală indicată, conform următorului grafic: [a se completa de către Ofertant] 
 

Nr. 

crt. 
Denumirea produselor Cant. Termene de livrare 

1 Sistem de aer conditionat   

 
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. 

 

                                                             
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. 

 



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:  

Sistem de aer conditionat 
 

Descriere generală: Sistem de aer conditionat 

24000BTU 

Descriere generală 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim 

acceptate de către Beneficiar 

Marca / modelul produsului 
Detaliile specifice şi standardele tehnice ale 

produsului ofertat 
AER CONDITIONAT 24000BTU, Clasa A++, 

KIT INSTALARE SI MONTAJ INCLUS 

 

AER CONDITIONAT 24000BTU, Clasa A++, KIT 

INSTALARE SI MONTAJ INCLUS 

 

Suprafata de montare Perete 

Recomandat pentru incaperi pana la 50 m² 
Capacitate generala 24000 BTU 

Capacitate de racire 22178 BTU 

Capacitate de incalzire 23202 BTU 

Eficienta energetica racire A++ 

Eficienta energetica incalzire A 

Temperatura minima de operare incalzire (°-C) 7 

Tip filtru HD - filtru HD (Densitate inalta) - retine pana la 

90% din particulele de praf 

Tip compresor Rotativ 

Numar trepte ventilator 3 

Inverter  Da 
 

Tensiune alimentare 230 V 

Capacitate nominala la racire 1960 W 

Capacitate nominala la incalzire 1880 W 

Agent de racire R410A 

 

UNITATE INTERNA 

Debit de aer unitate interna 1142 m³/h 

Nivel de zgomot unitate interna 34 dB 

Culoare unitate interna Alb 

Lungime unitate interna 1173 mm 

Latime unitate interna 238 mm 
Inaltime unitate interna 315 mm 

Greutate unitate interna 13 Kg 

 

UNITATE EXTERNA 

Nivel de zgomot unitate externa 59 dB 

Culoare unitate externa Alb 

Lungime unitate externa 885 mm 

Latime unitate externa 366 mm 

Inaltime unitate externa 795 mm 

 



Greutate unitate externa 56 Kg 

 

 

FUNCTII 

Functii climatizare Racire, Incalzire, Ventilatie , 

Dezumidificare 

Tehnologie Wi-FiNu 
Functii special: 6th Sense, Auto Clean, Timer, Around U, 

Sleep, Power Save, Real time Clock, Jet, Auto Restart, 

DIM - back light off, 4D Air Inlet sau functii echivalente 

Telecomanda Touch 

 

Nota: toate dimensiunile sunt orientative 

 

 

Termen de livrare : 10 zile  

Termen de garantie: min.12 luni  

 
 
NUMELE OFERTANTULUI_____________________ 

Semnătură autorizată___________________________ 

Locul: 

Data: 

 
 
 


