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De la Departamentul de achiztii si logistica al SNCRR 

cc: Referinţa 
noastră: 

[ 1] 

Data: 06.04.2022 Număr de pagini inclusiv această 
pagină: 4 

Re: Cerere de cotaţie pentru Pachet Tranpalet Electric si Motostivuitor 

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:
Transpalet electric 1 bucata
Motostivuitor 1 bucata

2. Termeni livrare:
Mărfurile vor fi livrate la BucuresUllfov, pe cheltuiala vanzatorului

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

Vă rugăm să precizaţi dacă bunurile sunt disponibile ex-stoc sau de stat de producţie

4. Specificaţii de calitate:
Transpalet electric:
Model tip: PT20N
An de fabricatie: 2020
Sarcina reziduala la 120 mm: 2000 kg
Capacitate de ridicare: 2000 kg
lnaltime maxima de ridicare: 120 mm
Autonomie de lucru: 6-7 ore
Fara catarg
Baterie: 24V/220Ah
Motor: AC-Germania
Controller: tip ZAPI
Redresor
Deplasare si ridicare electrica

Platforma pentru operator inclusa
Garantie: minim 24 lunisau 2000 ore

Motostivuitor:
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Model: tip CPYD15-RC2H 

An de fabricatie: minim 2021 
Ore de functionare: O 
Capacitate de ridicare: 1500 kg 
lnaltime maxima de ridicare: 3300 mm 
lnaltime catarg coborai: 2170 mm 
Tip catarg: Duplex cu 4 valce hidraulice 

Transmisie: Powershift de tip OKAMURA 
Motorizare: Dual fuel ( benzina + GPL) 
Dimensiune furci: 1220 mm 
Tip anvelope: Pline - superelastice 

Cabina deschisa 
Girofar 
Centuri de siguranta 
Volan reglabil 
3 linii hidraulice 

Lumini de lucru 

Avertisor acustic pentru mersul cu spatele 
Frana de mana 
Servodirectie 
Scaun confortabil cu suspensie si reglaje 

Deplasare laterala a furcilor 
Lumini LED 
4 valce hidraulice 

Parbriz fata + acoperis+stergator ploaie 

Garantioe: minim 24 luni 

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

6. Ambalare:
Toate mărfurile trebuie să fie ambalate corespunzător pentru transportul terestru, inclusiv
manipularea brută până la destinaţia finală.

7. Greutăţi şi dimensiuni:
NA

8. Marcaj:
NA

9. ETICHETARE
NA

10. Lista de ambalare:
NA

11. Documente şi certificate necesare:
a. Certificat constatator emis de oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Camera de Comerţ

şi Industrie naţională sau teritorială.
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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
Obligatoriu

16. Inspectarea
se efectuează o inspecţie cantitativă la încărcare şi în afara încărcării pe cheltuiala
cumpărătorului.

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
În termen de 10 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, trebuie să fie acceptată de dumneavoastră.

20. Asigurare
Produsele trebuiesc insotite de certificat de garantie 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 13.04.2022 ora 12:00, in plic sigilat la adresa: Str.
Biserica Amzei, nr. 29, sector 1. Bucuresti
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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 Pachet Transpalet electric si Motostivuitor 

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

23. Valabilitate

Oferta dumneavoastră trebuie să rămână valabilă 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, 

Societatea Nationala de Cruce Rosie Romana 
Director Logistica si Achizitii 
Marius Ion 
semnătură 

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