
COMUNICARE PRIN EMAIL 
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De la Departamentul de achiztii si logistica al SNCRR 

Re: Cerere de cotaţie pentru ALIMENTE

Număr de pagini inclusiv această 
pagină: 5 

Dacă nu primiţi toate paginile, vă rugăm să ne contactaţi imediat. Mulţumim. 

CERERE DE COTAŢIE 

Societatea de Cruce Roşie din Romania vă solicită cu amabilitate cea mai bună ofertă fermă pentru 
următoarele: 

1. Tip şi cantitate (cantitatile de produse comandate pot fluctua, in functie de fondurile
disponibile):

supa instant - 100 OOO buc;

conserva porc - 100 OOO buc;

conserva vita - 100 OOO buc;
pate ficat - 100 OOO buc;
faina 50 OOO kg;

paste - 50 OOO buc;

drojdie - 3 OOO buc;
zahar - 50 OOO kg;
orez - 50 OOO kg;
bulion - 100 OOO buc;

mazare - 50 OOO buc;

2. Termeni livrare:

Mărfurile vor fi livrate la Bucuresti/llfov

3. Data livrării:
Toate mărfurile care urmează să fie livrate nu mai târziu de : livrarile se vor face, conform

graficului de livrare stabilit înainte de se semna contractul, dar nu mai tarziu de 31.05.2022.
Vă rugăm să precizaţi dacă bunurile sunt disponibile ex-stoc sau de stat de producţie.

4. Specificaţii de calitate:

Supa instant:Fidea 91.7%: faina de GRAU, ulei de palmier, GLUTEN din GRAU, 
sare, usturoi pudra, corector de aciditate (carbonati de potasiu), stabilizator 
(polifosfati), condiment (curcuma). Mix de legume si condimente 7%: sare, 

Pagina 1 din 5 



�OMM�\l>

potentiatori de aroma (monoglutamt de sodiu, guanilat disodic, inozinat disodic), 
zahar, legume deshidratate 0.2% in proportii variabile (morcov, arpagic, ceapa, praz), 
condimente si ierburi aromatice O.I% (curcuma, piper negru, TELINA frunze, 
patrunjel frunze), arome (contin OU), proteine hidrolizate din SOIA, colorant (caramel 
amoniacal), ulei de floarea soarelui, grasime de pui, riboflavine. Ulei de floara soarelui 
1.3%. GUSTURI DIVERSE 
Termen valabilitate: minim 24 luni 

Conserve porc: Tip produs:conserva carne; Tip: PORC; Tip conservare: Suc propriu; 
Proprietati: Fara coloranti; Para conservanti; Greutate: 300 g 
Termen valabilitate: minim 24 luni 

Conserva vita: Tip produs: conserva carne; Tip:vita;Tip conservare: suc propriu; 
Proprietati: fara coloranti, fara conservanti; Greutate: 300 g 

Termen valabilitate: minim 24 luni 

Pate ficat: Tip produs: pate; Tip: Porc/Pui; Greutate: 200 g 
Termen valabilitate: minim 24 luni 

Faina: FAINA DE GRAD, AMBALAJ I KG, CALITATE OOO 
Termen valabilitate: minim 6 luni 

Paste: Tip paste: Penne; Ingredient principal: grau; Greutate: 500 g 
Termen valabilitate: minim 24 luni 

Drojdie: Tip produs: drojdie; Greutate: 11 GR 
Termen valabilitate: minim 24 luni 

Zahar: Zahar alb 1 kg 
Termen valabilitate: minim 24 luni 

Orez : Orez pentru pilaf 1kg 
Termen valabilitate: minim 24 luni 

Bulion: concentrat de tomate 70g 
Termen valabilitate: minim 24 luni 

Mazare: conserva mazare 800 g 
Termen valabilitate: minim 24 luni 

5. Alternative:

Specificaţiile alternative vor fi acceptate daca se vor oferta produse cu specificatii tehnice superioare. 

6. Ambalare:
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Toate mărfurile trebuie să fie ambalate corespunzător pentru transportul terestru, inclusiv 
manipularea brută până la destinaţia finală, produsele se vor ambala pe paleti. Paletii vor intra 
in proprietatea cumparatorului. 

7. Greutăţi şi dimensiuni:
Paleti euro, greutatea maxima pe paiet va fi de 800 kg, +-10%

8. Marcaj:
NA

9. ETICHETARE
NA

10. Lista de ambalare:
Fiecare paiet va avea atasata lista de produse

11. Documente şi _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

12. Distribuirea documentelor şi certificatelor
Documentele solicitate vor fi trimise de vânzător destinatarului într-un interval de timp dependent de 

natura metodei de transport şi vor fi confirmate - de obicei prin email sau currier. 

13. Defalcarea costurilor:
[de exemplu * preţuri unitare per articol
* costul de transport pe modul de transport definit
* taxele afişate separat
* preţul ar trebui să fie net după deducerea de orice reducere

14. Moneda
Toate costurile sunt fixe şi ferme numai în RON.

15. Probe
NIA

16. Inspectarea
SE VA FACE LA FATA LOCULUI, DE CATRE PERSONALUL SNCRR

17. Clauza de lichidare a daunelor
Vă informăm că livrarea după programul convenit poate fi supusă unei penalizări de la O, 1 %
până la 5% din costul total a contractului.

18. Plată
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În termen de 5 de zile de la data primirii bunurilor şi toate documentele justificative în stare 
bună de către cumpărător. 

19. Valabilitate:
Oferta dumneavoastră trebuie să rămână valabilă 30 de zile înainte de plasarea unei comenzi de 

cumpărare. Dacă este plasată, comanda trebuie să fie acceptată de dumneavoastră. 

20. Asigurare
Produsele trebuiesc insolite de certificat de garantielconformitate conform legilor din Romania.

21. Clauză totală sau niciuna:
SNCRR îşi rezervă dreptul de a accepta întreaga ofertă sau o parte din oferta furnizorului, iar
oferta cea mai scăzută evaluată nu va fi acceptată automat.

22. Condiţii pentru depunerea ofertelor:
Ofertele trebuie primite cel târziu la 12.04.2022, ora 12:00 sau mai devreme, in plic sigilat la adresa: Str. 

Biserica Amzei, nr. 29, sector 1. Bucuresti 

Pagina de copertă identifică în mod clar expeditorul şi destinatarul. 
Vă rugăm să reţineţi că pe această pagină nu trebuie să apară informaţii despre preţuri. 

În atenţia: [Departamentul de Achizitii si Logistică al SNCRR) 
Ref. Cotaţie pentru ACHIZITIE PACHET ALIMENTE 

Numerele noastre de telefon pentru informaţii suplimentare: 
Telefon: 021.317.60.06 în atentia dlui Mihalache Vladut 
Poştă electronică: achizitii@crucearosie.ro 

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

24. Confirmare:
Vă rugăm să confirmaţi primirea acestei cereri de cotatie şi să indicaţi intenţia dumneavoastră
de a licita sau nu.

Vă mulţumesc şi cele mai bune ceea ce priveşte, 

CRUCEAR 

DIRECTOR 

N.B. Vă rugăm să trimiteţi cele mai bune oferte de firma ca nu va fi nici o negociere. 
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Pentru atenţia 

Societatea Nationala de Cruce Rosie Din Romania 
Strada Biserica Amzei, nr 29, sector 1
Localitatea Bucuresti
Ţara Romania

Subiect: DECLARAŢIA DE ANGAJAMENT 

Noi subsemnaţii, 

[Numele şi adresa contractantului] 

Declarăm prin prezenta că, 

subliniind importanţa unei proceduri de atribuire gratuite, echitabile şi competitive care să împiedice 
abuzul, această societate până în prezent nu a oferit sau nu a acordat avantaje inadmisibile, direct sau 
indirect, funcţionarilor publici sau altor persoane în legătură cu această ofertă şi 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 angajaţii noştri cu privire la îndatoririle lor respective şi angajamentul lor de a respecta 
această obligaţie auto-impusă. 

Data: _______ anul ___ , semnătura ___________ _ 

În calitate de 
-------

Autorizat legal pentru a semna licitaţiile pentru şi în numele __________ _ 
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