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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 autovehicul 3.5 tone 

 
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: 
 

 
 

 
 

2. Termeni livrare: 
 Masina va fi livrate la - Bucuresti 
 

3. Data livrării:  
 Toate mărfurile care urmează să fie livrate nu mai târziu de maxim 30 zile de la 

comanda 
 Specificații tehnice: 
 

Putere 130 CP Latimea deschiderii usii din spate 1565 mm 

Transmisie Manuală, 6 viteze Inaltimea deschiderii usii din spate 1748 mm 
Norma de poluare STAGE 6.2 Lungime maxima a spatiului de incarcare la 3533 mm 
Combustibil Diesel podea  

Tractiune Față Latimea maxima a spatiului de incarcare 1784 mm 
Tip motor 2.0L EcoBlue Inaltimea de la podea la plafon 1886 mm 
Sarcina utila maxima (fara 
sofer) 

1422-1293 kg Inaltime de incarcare 478-592 mm 

Masa maxima autorizata 3500 kg Volumul maxim de incarcare 11,5 m3 
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Masa proprie minima (fara 
sofer) 

2207-2078 kg Spațiul util (VDA) 10,8 m3 

Sarcina autorizata pe 
puntea fata 

1750 kg Distanță de la partea din față a vehiculului 1023 mm 

Sarcina autorizata pe 
puntea spate 

2250 kg la centrul roții din față  

Lungime totala 5981 mm Distanță de la partea din spate a 1208 mm 
Latime totala cu oglinzi 2474 mm vehiculului la centrul roții din spate  

Latime totala cu oglinzile 
pliate 

2112 mm Spatiu de incarcare intre pasajele rotilor 1392 mm 

Inaltime totala 2411-2530 mm Latime totala fara oglinzi (SRW) 2059 mm 
Ampatament 3750 mm Sarcina utila maxima (fara sofer) 1422-1293 kg 
Latimea deschiderii usii 
laterale 

1300 mm Masa totala maxima autorizata 3500 kg 

Inaltimea deschiderii usii 
de incarcare 

1700 mm Masa proprie minima (fara sofer) 2207-2078 kg 

laterale  Sarcina autorizata pe puntea fata 1750 kg 
  Sarcina autorizata pe puntea spate 2250 kg 

 
 
 
Dotari standard: 
 
4 difuzoare radio 
Acoperire podea cabina cu cauciuc (partial) 
Acoperis inaltat 
Aer conditionat manual 
Alerta pentru pastrarea benzii de rulare 
Alternator cu putere marita 
Antena radio montata pe acoperis 
Aparatori noroi spate 
Asistenta de urgenta 
Asistenta pentru pastrarea benzii de rulare 
Avertizare centura siguranta șofer si pasager 
Avertizor sonor de incuiere esuata 
Axa față cu alunecare nelimitata 
Axa spate Alt A 
Bandouri laterale in culoare proprie (gri inchis) 
Bara față vopsita partial in culoarea caroseriei 
Bara spate plastic 
Baterie standard Duty 
Buson alimentare tip Ford Easy Fuel 
Capace roti - complet 
Capitonaj plafon partial 
Centura de siguranta față șofer cu catarama pretensionata Consola plafon 
Control electronic al stabilitatii (include HLA si FBS) Descuiere configurabila 1 
Echipament pornire la rece (-20°C) 
Eliminare sistem de alarmă antifurt 
Faruri cu halogen 
Faruri cu patru fascicule de lumină 
Faruri – pornire/oprire automata 
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Frana de parcare mecanica 
Iesire de evacuare 
Incuiere automata - dependent de viteza 
Inele ancorare marfa in compartimentul marfa 
Kit service anvelope 
Lampa de frana montata in partea de sus 
Lumina ambientala - economisire baterie 10 min 
Lumini ambientale plafon cu 2 lampi de harta 
Lumini de ceață – în față 
Lumini de zi 
Lumini pentru compartimentul de marfa 
Nu contine oglinda retrovizoare interioara 
Oglinzi laterale cu brat scurt (parte șofer) 
Oglinzi laterale – acționate electric și încălzite 
Pachet B - tapiterie Accent 
Pachet asistență șofer 9 (Parbriz încălzit, Stergatoare de parbriz, cu senzor de ploaie, Sistem 

asistenta precoliziune, Pilot automat, Alerta pentru pastrarea benzii de rulare, 
Asistenta pentru pastrarea benzii de rulare, Senzori parcare spate, Senzori parcare 
față, ICE Low Audio (OC) W/DAB USB, Lumini de ceață – în față, Faruri – 
pornire/oprire automata) 

Pachet scaune 13 (Scaun șofer cu suport lombar, cotieră și reglare pe 4 direcții (înainte / 
înapoi, înălțime / înclinare), Banchetă dublă pentru pasageri, Material textil Capitol 
City și culoare scaune Ebony) 

Parbriz încălzit (Oglinzi laterale – acționate electric și încălzite) Pilot automat 
Prezoane roti 
Roti cu jante otel de 6.5 x 16'' (Anvelope cu dimensiune P235/65 R16C BSW) 
Schimbator de viteza turnat 
Senzori parcare față 
Senzori parcare spate 
Sistem asistenta precoliziune 
Sistem de incalzire - recirculare 
Stergatoare de parbriz, cu senzor de ploaie Suport ochelari plafon pentru șofer 
Suport tableta 
Tapițerie Fabric: Capitol in Ebony/City in Ebony Torpedou cu posibilitate de incuiere 
Usa laterala culisanta 
Usi spate deschidere 200 grade 
Închidere centralizată 
Închidere manuala pe portiera 
 

4. Alternative: 
Specificațiile alternative vor fi acceptate daca se vor oferta produse cu specificatii tehnice 

superioare. 
 

N/A 
  

5. Greutăți și dimensiuni: 
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 NA 
 

6. Marcaj: 
 NA 
 

7. ETICHETARE 
 NA 
 

8. Lista de ambalare: 
 NA 

9. Documente și certificate necesare: 
a. specificaţii tehnice, brosuri, cataloage sau alte documente relevante cu care sa se 

poata stabili gradul de conformitate al produselor ofertate 
b. Informatii si istoric ofertant 

10. Distribuirea documentelor și certificatelor 
Documentele solicitate vor fi trimise de furnizor destinatarului într-un interval de timp 

dependent de natura metodei de transport și vor fi confirmate – de obicei prin email 
sau currier. 

11. Defalcarea costurilor: 
             prețuri unitare per articol  
    

12. Moneda 
 Toate costurile sunt fixe și ferme numai în EURO.  
 

13. Probe 
 Obligatoriu 
 [Data necesară] 
 

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

cheltuiala cumpărătorului].  
 

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

5% din costul total a contractului. 
 

16. Plată 
 În termen de maxim 30 de zile de la data primirii bunurilor și toate documentele 

justificative în stare bună de către cumpărător.  
 

17. Valabilitate: 
Oferta dumneavoastră trebuie să rămână valabilă pe toata perioada contractului. Dacă este 

plasată, comanda trebuie să fie acceptată de dumneavoastră. 
 

18. Asigurare 
N/A. 



 
 
 
 
 

  Pagina 5 din 6 
 
 
 
 

 
19. 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. 

 
20. Condiții pentru depunerea ofertelor:  

Ofertele trebuie primite cel târziu la prin email. 
   
 
 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 achizitionate auto 3.5 tone 
 
 
Numerele noastre de telefon pentru informații suplimentare: 
Telefon:  021.317.60.06 in atentia dlui Marius ION 
Poștă electronică:    achizitii@crucearosie.ro   
 
 

21. Valabilitate 
 Oferta dumneavoastră trebuie să rămână valabilăpe toata perioada desfasurarii 
acordului cadru. 
 Comanda de cumpărare, dacă este plasată, va fi acceptată de dumneavoastră. 

 
 

22. 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  
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DECLARAȚIA DE ANGAJAMENT 

 
 
 
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 _______________________ 
 
______________________________________________ 
 
 

 
 

 




