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INVITAȚIE DE PARTICIPARE 
pentru achiziția de bunuri 

 
 
 

Stimate Doamne/ Stimaţi Domni: 
 
1. Centrul de cercetare CAMPUS din cadrul Universitatii Politehnica din București 

intenţionează să utilizeze o parte din fondurile primite prin contractul de finantare nr. 
79PCCDI/2018, nr. intern UPB CAMP 1805, aferent proiectului QUTECH-RO, 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: 

 
Nr. 
crt. Denumirea produselor Cant U.M. 

1 2 3 

1 

Echipament pentru transmisie date cu sursa laser 
Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către 
Beneficiar:  
Echipament pentru transmisie date cu sursa laser demonstrator de 
fotoni entangled care cuprinde modulul High Rates, down 
conversion (810 nm, 50 mW, single count rate: 50 kHz, coincidence 
count rate 5 kHz, cu cristal BBO, 2 detectori de fotoni (dark count 
rate < 5000 cps), in coincidenta  2 polarizori. 
Specificații generale pentru toate produsele: 
Termen de livrare – 12 saptamani de la semnarea comenzii ferme 
Garanție – 2 ani  
Documente care însoțesc produsele – Certificate de garantie, 
certificate de conformitate si manuale in limba engleza 

1 buc. 

 
2. Ofertanţii pot depune o singură ofertă. 
 
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 Politehnica din Bucuresti, Splaiul Independenţei, nr. 313, 
sector 6, Bucuresti 
Telefon/Fax: +40 21 402 92 05 / +40 21 402 93 72 
E-mail: adriana.gruia@upb.ro 
Persoană de contact: Adriana-Irina GRUIA 



 
 
4. Se acceptă oferte transmise în original, prin E-mail sau fax. 
 
5. Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 

3 este: 17.06.2020, 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 şi orice alte costuri necesare livrării produsului la următoarea destinatie: 
Universitatea Politehnica din Bucuresti, Splaiul Independenţei, nr. 313, sector 6, Bucuresti 
Oferta va fi exprimată în Euro sau în Lei, iar TVA va fi indicat separat. 

  
7. Valabilitatea ofertei: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puțin 45 zile de la data 

limită pentru depunerea ofertelor menţionată la alin. 5 de mai sus. 
  
8.  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 oferă cel mai 
mic preţ total evaluat, fără TVA. 

 
 
 

Responsabil achiziţii, 
Adriana-Irina GRUIA 
 
Adresa: Universitatea Politehnica din Bucuresti, Splaiul Independenţei,  

nr. 313, sector 6, Bucuresti 
Telefon/Fax: +40 21 402 92 05 / +40 21 402 93 72 
E-mail: adriana.gruia@upb.ro 
 



 


