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 [SOCIETATEA NATIONALA DE CRUCE ROSIE DIN ROMANIA] 

 
COMUNICARE PRIN EMAIL 

 
 URGENT /  NORMAL 

 
  
    
De la Departamentul de achizitii si logistica al 

SNCRR 
  

    
Data:    
Re: Cerere de cotație pentru PRODUSE MEDICALE-CONSUMABILE – Health Caravan 

 
Dacă nu primiți toate paginile, vă rugăm să ne contactați imediat. Mulțumim. 

CERERE DE COTAȚIE 
Societatea de Cruce Roșie din Romania vă solicită cu amabilitate cea mai bună ofertă fermă 
pentru următoarele: 
 

1. Tip și cantitate:  
PRODUSE MEDICALE –CONSUMABILE 
 

Denumire produs Cantitate Pret ofertat/buc 
Eprubete + etichete pentru eprubete + suport 1-20000 buc  
Ace de analiză Vacutainer diferite mărimi/culori 1- 20000 buc  
Tava de unica folosinta 1- 100 buc  
Garou 1-50 buc  
Servetel de dezinfecție (x30) 1-1000 buc  
Plasture  rotund pentru recoltare (x30) 1-1000 buc  
Role ECG 1- 500 buc  
Gel ecologic (5l) 1-200 buc  
Saci/cutii pentru deseuri medicale (x25) 1-1500 buc  
Role pat 1-1000 buc  
Teste glicemie 1-500 cutii x 50 buc  
Ace glicemie 1-1000 cutiix 25 buc  

Kit reactivi pentru analizator hematologie aparat Mythic 18OT 
 

Diluent 10L  
 
1-20 buc 

 
Cleaner1L  

Lythic 1L 
 

 

Flush Cleaner   
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Consumabile pentru analizorul de biochimie Spotchem EZ 
Panel teste biochimie 

 
Liver-1  (LDH, Alb, GPT, GOT, T-

Pro, T-Bil) 
STAT-1  (LDH, CPK, GPT, GOT, 

BUN, T-Bil) 
PANEL-1  (GPT, GOT, BUN, Glu, 

T-Cho, T-Bil) 
PANEL-2   (LDH, Alb, T-Pro, UA, 

Ca, TG) 
Heart-2    (LDH, CPK, GOT, T-Pro, 

BUN, T-Cho) 
Kidney-
2      

(CRE, Alb, T-Pro, UA, 
BUN) 

Kenshin-
2 

(GPT, GOT, GGT, TG, T-
Cho, HDL-C) 

PANEL-
V 

(CRE, GPT, T-Pro, ALP, 
Glu, BUN) 

 

 
 
1-1000 buc 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuvete pentru centrifuga interna 1-20000 buc  
Eprubete ser 1-20000 buc  
Eprubete sange 1-20000 buc  
Pipete – varfuri albastre pentru pipetare 1-20000 buc  
Teste diverse  
 

Glu   Glucoza 
UA          Acid uric 
T-Cho       Colesterol total 
TG          Trigliceride 
BUN           Azot ureic 
T-Bil        Bilirubina totala 
Ca       Calciu 
T-Pro       Proteine totale 
Alb        Albumina 
GOT        Transaminaza glutamoxalacetica 

GPT        Transaminaze glutampiruvica 

LDH      Lactico-dehidrogenaza 
CPK      Creatin fosfokinaza 
Amy       Amilaza totala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-20000 buc din fiecare 
test 
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GGT    Gamma glutamil transpeptidaza 

ALP     Fosfataza alcalina 
Cre     Creatinina 
FRA  Fructozamina 
IP       Fosfor anorganic 
Mg       Magneziu 

 

 
 

2. Termeni livrare: 
 Mărfurile vor fi livrate la - Bucuresti 
 

3. Data livrării:  
 Toate mărfurile care urmează să fie livrate nu mai târziu de maxim 10 zile de la 

comanda 
 Specificații de calitate: 
 
 

Denumire produs Descriere tehnica 
Eprubete + etichete pentru eprubete + suport Descriere produs: 

Tuburile de recoltare , vidate, ceea ce permite 
recoltarea cantitătii exacte de sange . Capacul 
de protectie este în conformitate cu codul 
international de culoare. sunt utilizate pentru 
colectarea probelor de sange pentru biochimie 
clinica si imunologie, accelerand timpului de 
coagulare. Ele pot fi folosite pe un interval larg 
de temperaturi. De asemenea pe lângă 
coagularea ce se realizează rapid, secundar 
se separă liber proteinele fibrilare. 
- Produs steril 
- Culoare capac: rosu 
- Mod de amestecare: imediat dupa recoltare 
tubul se rastoarna usor la 180⁰ de 5-8 ori 
- Timpul de coagulare : ≤ 10 min , daca nu 
exista o disfunctie a trombocitelor 
- Temperatura optima pentru recoltare sange: 
0 ° C - 37 ° C 
- Standard de calitate: ISO 13485:2003, Marcaj 
CE 
- Mod ambalare: 100 bucati/cutie. 
- Ambalate si etichetate conform EU-Medical 
Devices. 

Ace de analiză Vacutainer diferite 
mărimi/culori 

1. Ace recoltare vacutainer verzi , 21 G x 
1 1/2 " (0.8 mm x 38 mm) , 

            ace duble pentru recoltare in vid, sterile 
            Ambalaj: 100 buc./cutie 

2. Ace sterile pt vacutainer de prelevare 
sange roz si contine 100 de bucati. Cu 
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ajutorul acestora prelevarea de sange 
este mai usoara atat pentru pacient, 
dar si pentru utilizator. Sterile, 
prevazute cu manson de cauciuc si 
capac protector. 
Model: 18G 
Culoare: roz; 
Cerinte conformitate: marcaj CE; 
Forma de prezentare: cutie 100 bucati. 

3. Ace sterile pt vacutainer de prelevare a 
sangelui si contine 100 de bucati. Cu 
ajutorul acestora prelevarea de sange 
este mai usoara atat pentru pacient, 
dar si pentru utilizator. Sterile, 
prevazute cu manson de cauciuc si 
capac protector. 
Model: 22Gx1 1/2"(0.7x38mm); 

      Culoare: negre; 
Cerinte conformitate: marcaj CE; 
Forma de prezentare: cutie 100 bucati.  

Tava de unica folosinta Tavita renala de unica folosinta, in forma de 
rinichi, din celuloza reciclata, cu 
impermeabilizare adaugata.  
Suprafata exterioara neteda. 
Produsul poate fi utilizat la: transportul 
instrumentarului medical necesar 
tratamentelor, pansamentelor, 
medicamentelor, dar poate fi utilizat si pentru 
colectarea deseurilor rezultate in urma 
tratamentelor. 
Este recomandat ca produsul sa fie pastrat 
intr-un loc uscat, departe de lumina soarelui. 
Dimensiuni: Lungime 25 cm x Latime 14 cm x 
inaltime 4 cm 
Rezistenta la fluide: aproximativ 4 ore 
Produs din celuloza reciclata  
 

Garou Garou, banda elastica cu catarama si 
dispozitiv de strangere Click 
 
Material textil elastic 
Dimensiune 2.5 cm x 40 cm 
Culoare: Albastru 
Fara Latex 

Plasture de dezinfecție (x30) Șervețele antimicrobiene pentru curățarea și 
dezinfectarea mâinilor.  
 
Formula omoară 99.999% din germeni fără a fi 
nevoie de apă și săpun.  
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EFICIENȚĂ BACTERICIDĂ SI VIRUCIDA 
DEMONSTRATĂ 
 
Continut: substanta activa – benzalkonium 
cloride(CE 270-325-2, CAS 68424-85-1) 
0,45%, clorura de didecildimetilamoniu (CE 
230-525-2, CAS 7173-51-5);  
 
Prezentare: cutie cu 100 buc. ambalate 
individual 
 
ATENTIONARI: Nu este clasificat drept 
periculos prin ingerare, contact cu pielea sau 
inhalare. 
 

Plasture pentru recoltare rotund (x30) Plasturi recoltare, rotunzi, diametru 22mm. 
Adeziv acrilic, nu prezinta pericolul reactiilor 
alergice 
Culoare: culoarea pielii 
Mod de ambalare: 100 bucati/pachet 

ROLE ECG 1. Hartie ECG 110mmx20m, caroiaj rosu 
2. Hartie ECG, 80mmx20m, caroiaj rosu 
3. Hartie ECG 110x140mmx140coli, rosie,  

top 
4. Hartie ECG 58mmx25m, caroiaj rosu 
5. Hartie ECG, 70mmx100mmx200coli, 

caroiaj rosu,  top  
6. Hartie ECG, 90mmx70mmx4000coli, 

caroiaj rosu,  top 
Gel eco (5l) Gel Ultrasunete, Ecografie și IPL 5kg - Eko Gel 

+ Flacon gol de lucru 250g 
 
Non alergic 
Solubil in apa 
Vascozitate ridicata 
Profesional 
Culoare: transparent 
Ambalaj: in bidon 5000g + FLACON GOL DE 
LUCRU DE 250g 
Marcaj european de conformitate CE 

Saci/cutii pentru deseuri medicale (x25) 1. Cutii de carton, pentru deseuri 
anatomo- patologice 20 L 

Cutie de carton, volum 20 litri, pentru deseuri 
anatomo- patologice 
Dimensiuni: 280X210X360 mm 
Volum: 20 litri; 
Masa maxima admisa - 5 kg; 
Carton ondulat triplu strat; 
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Sac polietilena cu grosimea de 50 µm, cu 
rezistenta mecanica mare si termosuturi 
continue. 

Certificat conform normelor ADR , 
marcaj conform standardelor UN, in 
concordanta cu cerintele OMS 
1226/2012. 

2. Cutii de carton, pentru deseuri 
anatomo- patologice 40 L 
Cutie de carton, volum 40 litri, pentru 
deseuri anatomo- patologice 
Dimensiuni: L 335 x l 245 x h 520 mm; 
Volum: 40 litri; 
Masa maxima admisa - 10 kg; 
Carton ondulat triplu strat; 
Sac polietilena cu grosimea de 50 µm, 
cu rezistenta mecanica mare si 
termosuturi continue. 
Certificat conform normelor ADR , 
marcaj conform standardelor UN, in 
concordanta cu cerintele OMS 
1226/2012. 

3. Saci Galben BIOHAZARD 20 litri 
 

Saci pentru reziduri medicale si deseuri 
infectioase 

4. Saci Galben BIOHAZARD 20 litri 
 
Saci pentru reziduri medicale si deseuri 
infectioase 

Role pat  Caracteristici: 
- confectionate din celuloza pura, gofrata 
- 2 straturi de hartie foarte bine prinse intre ele 
prin sistemul point-to-point 
- au perfor pentru a facilita ruperea lor 
- culoare: alba 
- dimensiuni: latime 60 cm, lungime 80 m 

Teste glicemie Glucometru Palmlab  
Ace glicemie Glucometru Palmlab 

 
  

Consumabile pentru analizorul de biochimie Spotchem EZ 
Panel teste biochimie 

 
Liver-1  (LDH, Alb, GPT, GOT, T-Pro, T-Bil) 

STAT-1  (LDH, CPK, GPT, GOT, BUN, T-Bil) 
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PANEL-1  (GPT, GOT, BUN, Glu, T-Cho, T-Bil) 

PANEL-2   (LDH, Alb, T-Pro, UA, Ca, TG) 

Heart-2    (LDH, CPK, GOT, T-Pro, BUN, T-Cho) 

Kidney-2      (CRE, Alb, T-Pro, UA, BUN) 

Kenshin-2 (GPT, GOT, GGT, TG, T-Cho, HDL-C) 

PANEL-V (CRE, GPT, T-Pro, ALP, Glu, BUN) 

 

Cuvete pentru centrifuga interna Cuvete pentru centrifuga interna 
Eprubete ser cuvette serum 
Eprubete sange cuvette blood 
Pipete – varfuri albastre pentru pipetare Varfuri albastre pt. pipetare 

Teste diverse 
 

Glu   Glucoza 
UA          Acid uric 
T-Cho       Colesterol total 
TG          Trigliceride 
BUN           Azot ureic 
T-Bil        Bilirubina totala 
Ca       Calciu 
T-Pro       Proteine totale 
Alb        Albumina 
GOT        Transaminaza glutamoxalacetica 

GPT        Transaminaze glutampiruvica 

LDH      Lactico-dehidrogenaza 
CPK      Creatin fosfokinaza 
Amy       Amilaza totala 
GGT    Gamma glutamil transpeptidaza 

ALP     Fosfataza alcalina 
Cre     Creatinina 
FRA  Fructozamina 
IP       Fosfor anorganic 
Mg       Magneziu 
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4. Alternative: 
Specificațiile alternative vor fi acceptate daca se vor oferta produse cu specificatii tehnice 

superioare. 
 

5. Ambalare: 
 Toate mărfurile trebuie să fie ambalate corespunzător pentru transportul terestru, 

inclusiv manipularea brută până la destinația finală.  
  

6. Greutăți și dimensiuni: 
 NA 
 

7. Marcaj: 
 NA 
 

8. ETICHETARE 
 NA 
 

9. Lista de ambalare: 
 NA 
 

10. Documente și certificate necesare: 
a. Certificat constatator emis de oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Camera de 

Comerţ şi Industrie naţională sau teritorială.   
b. Certificatul Unic de Înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului. 
c. specificaţii tehnice, brosuri, cataloage sau alte documente relevante cu care sa se 

poata stabili gradul de conformitate al produselor ofertate 
d. Certificate de calitate si conformitate 

 
11. Distribuirea documentelor și certificatelor 

Documentele solicitate vor fi trimise de vânzător destinatarului într-un interval de timp 
dependent de natura metodei de transport și vor fi confirmate – de obicei prin email 
sau currier. 

 
12. Defalcarea costurilor: 

             prețuri unitare per articol  
    

13. Moneda 
 Toate costurile sunt fixe și ferme numai în RON.  
 

14. Probe 
 Obligatoriu 
 [Data necesară] 
 

15. Inspectarea 
 [de exemplu, se efectuează o inspecție cantitativă la încărcare și în afara încărcării pe 

cheltuiala cumpărătorului].  
 

16. Clauza de lichidare a daunelor 
  Vă informăm că livrarea după programul convenit poate fi supusă unei penalizări de 

5% din costul total a contractului. 
 

17. Plată 
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 În termen de maxim 10 de zile de la data primirii bunurilor și toate documentele 
justificative în stare bună de către cumpărător.  

 
18. Valabilitate: 

Oferta dumneavoastră trebuie să rămână valabilă pe toata perioada acordului cadru. Dacă 
este plasată, comanda trebuie să fie acceptată de dumneavoastră. 

 
19. Asigurare 

Produsele trebuiesc insotite de certificat de garantiesi conformitate conform legilor din 
Romania. 

 
20. Clauză totală sau niciuna:  

 SNCRR își rezervă dreptul de a accepta întreaga ofertă sau o parte din oferta 
furnizorului, iar oferta cea mai scăzută evaluată nu va fi acceptată automat. 

 
21. Condiții pentru depunerea ofertelor:  

Ofertele trebuie primite cel târziu la [25.01.2023, ora 13] sau mai devreme, in plic sigilat la 
adresa: Str. Biserica Amzei, nr. 29, sector 1. Bucuresti 

   
 Pagina de copertă identifică în mod clar expeditorul și destinatarul. 
 Vă rugăm să rețineți că pe această pagină nu trebuie să apară informații despre 

prețuri. 
 
În atenția:  [Departamentului de Achizitii si Logistică al SNCRR] 
Ref.  Cotație PRODUSE MEDICALE-CONSUMABILE – Health Caravan 
 
 
Numerele noastre de telefon pentru informații suplimentare: 
Telefon:  021.317.60.06 in atentia dlui Marius ION 
Poștă electronică:    achizitii@crucearosie.ro   
 

22. Valabilitate 
 Oferta dumneavoastră trebuie să rămână valabilă minim 30 de zile. 
 Comanda de cumpărare, dacă este plasată, va fi acceptată de dumneavoastră. 

 
23. Confirmare: 

 Vă rugăm să confirmați primirea acestei cereri de cotatie și să indicați intenția 
dumneavoastră de a licita sau nu. 

 
Vă mulțumesc și cele mai bune ceea ce privește, 
 
SOCIETATEA NATIONALA DE CRUCE ROSIE DIN ROMANIA 
DIRECTOR LOGISTICA SI ACHIZITII – MARIUS ION  
 
[semnătură]       
 
 
 
 
 
N.B. Vă rugăm să trimiteți cele mai bune oferte de firma ca nu va fi nici o negociere. 
 

mailto:achizitii@crucearosie.ro
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DECLARAȚIA DE ANGAJAMENT 
 
 
Pentru atenția 
 
Societatea Nationala de Cruce Rosie Din Romania 
Strada Biserica Amzei, nr 29, sector 1  
Localitatea Bucuresti 
Țara Romania  
 
 
Subiect: DECLARAȚIA DE ANGAJAMENT 
 
Numele proiectului: Romania PRO014  
 
Noi subsemnații,  
 
[Numele și adresa contractantului],  
 
Declarăm prin prezenta că,  
 
subliniind importanța unei proceduri de atribuire gratuite, echitabile și competitive care să 
împiedice abuzul, această societate până în prezent nu a oferit sau nu a acordat avantaje 
inadmisibile, direct sau indirect, funcționarilor publici sau altor persoane în legătură cu această 
ofertă și nici nu oferă sau nu acordă astfel de stimulente sau recompense în cadrul prezentei 
proceduri de atribuire sau, în cazul unei atribuiri , în timpul executării ulterioare a acordului.  
 
Vom informa angajații noștri cu privire la îndatoririle lor respective și angajamentul lor de a 
respecta această obligație auto-impusă. 
 
 
Data: _______________ anul_______, semnătura___________________________  
 
În calitate de _______________ 
 
Autorizat legal pentru a semna licitațiile pentru și în numele _______________________ 
 
______________________________________________ 
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