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 SOCIETATEA NATIONALA DE CRUCE ROSIE DIN ROMANIA 

 
COMUNICARE PRIN EMAIL 

 
 URGENT /  NORMAL 

 
  
    
De la Departamentul de achiztii si logistica al SNCRR   
    

Data:    
Re: Cerere de cotație pentru SERVICII MOBILE DE CONSULTATII OPTOMETRICE 

 
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:  
SERVICII MOBILE DE CONSULTATII OPTOMETRICE 

 
2. Termeni prestare: 

Conform graficului de prestare transmis de  achizitor 
 

3. Specificații de calitate: 
- Servicii consulatii optometrice – 7/9 zile/luna cu 2-3 persoane (cate 1 persoana pentru fiecare  

aparat din cabinetul pus la dispoziţie de SNCRR), in diferite locatii din tara in functie de  
nevoile proiectului.  
Beneficiarul trebuie sa aiba autorizatie pentru furnizarea de astfel de servicii.  

Serviciile se vor desfasura in perioada ianuarie 2023 - iulie 2024 
4. Alternative: 

NU. 
 

5. Ambalare: 
N/A  
 

 Greutăți și dimensiuni: 
 N/A 
 
 

6. Marcaj: 
N/A 

 
7. ETICHETARE 

N/A 
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8. Lista de ambalare: 

N/A 
 

9. 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 serviciilor ofertate 
d. Autorizatiile necesare desfasurarii si prestarii serviciilor solicitate in regim mobil. 
e. Fisa de informatii privind datele ofertantului si modul de comunicare  

 
10. Distribuirea documentelor și certificatelor 

Documentele solicitate vor fi trimise de prestator 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: 

Pretul ofertat va cuprinde toate cheltuielile privind serviciul prestat, materiale si aparatele utilizate, 
transport, combustibil, cazare si masa personal. 
 

  
12. Moneda 

 Toate costurile sunt fixe și ferme numai în RON.  
 

13. Probe 
N/A 

 
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 prestarea serviciilor după alt program decat cel convenit poate fi supusă unei 
penalizări de 5% din costul total a contractului. 

 
16. Plată 

 În termen de 30 de zile de la prestarea serviciilor și primirea documentele justificative.  
 

17. 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. 
 

18. Asigurare 
Conform legislatiei nationale 

 
19. Clauză totală sau niciuna:  

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

 
20. Condiții pentru depunerea ofertelor:  
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Ofertele trebuie primite cel târziu la [04.01.2023, pana la ora 15:00] sau mai devreme, in plic sigilat la adresa: 
Str. Biserica Amzei, nr. 29, sector 1. Bucuresti 

   
 
 Pagina de copertă identifică în mod clar expeditorul și destinatarul. 
 Vă rugăm să rețineți că pe această pagină nu trebuie să apară informații despre prețuri. 
 
 
În atenția:  [Departamentului Achizitii si Logistică al SNCRR] 
Ref.  Cotație pentru ACHIZITIE SERVICII OPTOMETRIE 
 
 
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 valabilă minim 30 de zile. 
 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 
 
[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 
 
 
 
Societatea Nationala de Cruce Rosie Din Romania 
Strada Biserica Amzei, nr 29, sector 1  
Localitatea Bucuresti 
Țara Romania  
 
 
Subiect: DECLARAȚIA DE ANGAJAMENT 
 
Numele proiectului: Healtc Caravan 
 
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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