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Fundaţia Romanian Angel Appeal 
(RAA) acţionează pentru îmbunătăţirea 
calităţii vieţii copiilor şi tinerilor 
afectaţi de boli cronice cu risc de 
discriminare şi excludere socială. 
 
 
 
Principalele arii de activitate şi 
expertiză: 
  

 Servicii directe multidisciplinare 
adresate persoanelor în dificultate 

 

 Programe destinate sănătăţii femeii şi 
copilului 

 

 Dezvoltarea iniţiativelor de implicare 
socială a tinerilor aparţinând 
grupurilor vulnerabile  

 

 Consultanţă şi formare profesională 
la distanţă şi în regim rezidenţial, 
pentru: 

o servicii medicale, de 
asistenţă socială şi 
psihologică 

o îmbunătăţirea 
competenţelor copiilor, 
tinerilor şi adulţilor 
aparţinând unor grupuri 
vulnerabile 
 

 Asistenţă tehnică de implementare; 
Monitorizare şi Evaluare tehnică şi 
financiară a programelor de control a 
epidemiilor cu impact major asupra 
populaţiei (HIV/SIDA, Tuberculoză).  
 
 

CIF: 7274690 
 
 
Adresa de corespondenţă: 
Strada Rodiei Nr. 52  •  Sector 3  •    
Bucureşti  •  030956  •  România 
Tel 021 323 68 68  •  Fax 021 323 24  90 
office@raa.ro 
 
 
 
Fondatori (1991):   
OLIVIA HARRISON  •  ELTON JOHN  •   
BARBARA BACH STARKEY  •  YOKO 
ONO  •  LINDA McCARTNEY 
 
Fondator şi partener (1997):  
FONDAZIONE FRANCO MOSCHINO  
 
 
 
HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ 531 
(28•08•1991) TRIBUNALUL 
MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 
JUDECĂTORIA SECTOR 1 

 
 
 

Fundaţia RAA a 
implementat şi 
certificat sistemul 
de management al 
calităţii conform 
standardului  
EN ISO 9001:2008    

 
 

 

     Nr. Înreg RAA: 4095 I / 16.07.2015 

Cerere de Ofertă 

 
Stimaţi Domni / Stimate Doamne, 
 
1. Sunteţi invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele 
servicii: 

 Lot 1: Servicii de organizare evenimente si inchiriere autoturisme cu sofer 
 Lot 2: Sesiune de instruire membrii echipei si profesionisti din alte institutii 
 Lot 3: Servicii organizare întâlnire de lucru și de instruire a echipelor 

multidisciplinare ale ONG-urilor care lucreaza cu CDI 
Documentatia este aferenta Grantului TB al Fondului Global de Lupta Impotriva 
HIV/SIDA, Tuberculozei si Malariei, Grantul NFM (New Funding Model). Primitorul 
Principal al fondurilor este Fundatia Romanian Angel Appeal. Informatii 
suplimentare despre program puteti gasi pe web site www.raa.ro  
Fundatia Romanian Angel Appeal (RAA) deruleaza prezenta procedura in calitatea 
sa de Primitor Principal la finantarii primite de la Fondul Global de Lupta Impotriva 
HIV/SIDA, Tuberculozei si Malariei, Grantul NFM (New Funding Model). Prezenta 
achizitie este realizata in numele Sub-Recipientilor: CPSS (Fundatia „Centrul pentru 
Politici si Servicii de Sanatate”), Organizația Salvați Copii România, ARAS (Asociația 
Română Anti-SIDA). Va fi încheiat câte un contract pentru fiecare lot în parte, intre 
Fundatia RAA si operatorul economic selectat castigator, dar comenzile vor fi 
transmise de Sub-Recipienți, toate documentele ce tin de confirmari participanti, 
deconturi, facturi, etc. trebuie sa primeasca „bun de plata” din partea Sub-
Recipienților inainte de a fi aduse la Fundatia RAA. 
 
2. Va fi declarată câştigătoare firma care îndeplineşte specificaţiile tehnice 
cerute şi care oferă cel mai mic preţ total evaluat. Ofertanţii pot depune o singură 
ofertă care să includă toate serviciile cerute mai sus per total.  
 
3. Ofertele vor fi depuse in plic sigilat la următoarea adresa: 

Achizitor: Fundaţia Romanian Angel Appeal, Strada Negoiu, Nr. 11, sector 3,  
Bucureşti, cod postal 030956 
Telefon/Fax: 021 323 68 68 / 021 323 24 90 
E-mail: ana.duca@raa.ro  

 
4. Data limită pentru primirea ofertelor de către Fundaţia Romanian Angel 
Appeal la adresa menţionată la alineatul 3 este: 31.07.2015, ora locala: 12:00. 
Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită şi 
înregistrată de către Fundaţia Romanian Angel Appeal până la data limită 
menţionată pentru depunere. Data limita pentru solicitarea de clarificari este: 
22.07.2015, ora locala 12:00. Solicitarile de clarificari trebuie sa fie in scris, pe fax 
sau pe mail.  
 
5. Se acceptă oferte prin poştă, sau aduse direct la Fundatia Romanian Angel 
Appeal. Ofertele sosite prin posta sau curier acestea vor fi depuse in plic sigilat, pe 
care va fi inscris in clar numele si adresa ofertantului precum si mentiunea „A NU 
SE DESCHIDE INAINTE DE 31.07.2015, ORA 13:00-LOT 1. ORA 14:00-LOT 2. ORA 
15:00-LOT 3”.  
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6.  Oferta dumneavoastră, în formatul indicat, va fi depusă în conformitate cu termenii şi condiţiile de 
livrare din Anexă. Ofertele si mostrele depuse nu se returneaza, fiind dovada participarii ofertantilor la 
procedura.  

 
(i) PREŢUL. Pentru toate serviciile va rugam sa mentionati pretul unitar per luna. Preţul total trebuie să 

includă toate serviciile solicitate de achizitor, Fundatia Romanian Angel Appeal si sa se incadreze in 
bugetul total disponibil pentru fiecare lot, așa cum este menționat în anexele la prezenta cerere de 
ofertă. TVA-ul din oferta va fi indicat separat. Pretul va fi exprimat in Lei, luându-se în considerare 
cursul de referință InforEuro valabil pentru luna iulie 2015.   

 
(ii) DOCUMENTE DE ELIGIBILITATE:  

- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, în termen de valabilitate la data 
deschiderii ofertelor, în original sau în copie certificată pe proprie răspundere, de către 
reprezentantul legal al entităţii, cu menţiunea „conform cu originalul”. 

- Bilant pentru anul fiscal incheiat la 31.12.2014 – in fotocopie certificată pe proprie răspundere, de 
către reprezentantul legal al entităţii, cu menţiunea „conform cu originalul”. 
 

(iii) EVALUAREA ŞI ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele considerate ca fiind eligibile din punctul de 
vedere al specificaţiilor tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor cu bugetul disponibil. 
Contractul se va acorda firmei care oferă cel mai mic preţ total evaluat. 
 

(iv) VALABILITATEA OFERTEI: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă timp de 45 zile de la data 
limită pentru depunerea ofertelor menţionată la alin. 5 de mai sus. Ofertele depuse pana la data 
limita nu se returneaza. Ofertele ce vor sosi dupa data si ora limita indicate la alin. 6 (i) vor fi 
returnate nedeschise.  

 
7. Vă rugăm confirmaţi primirea acestei cereri de ofertă şi menţionaţi dacă urmează să depuneţi o ofertă 

sau nu. 
 
Cu stima,  
Ana-Maria Duca, Manager Achizitii  

 

Anexa 1-Lot 1. Specificatii tehnice CPSS 

Anexa 1.1-Lot 1. Formularul de oferta financiara  (formular xls) 

Anexa 2-Lot 2. Specificatii tehnice Salvati Copiii 

Anexa 3-Lot 3. Specificatii tehnice ARAS 
 


