Nr. de înreg. RAA 1838 i /20.12.2021

www.raa.ro
Fundaţia Romanian Angel Appeal –
Apelul Îngerului Român acţionează
pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii
copiilor, şi tinerilor afectaţi de boli
cronice cu risc de discriminare şi
excludere socială.

În atenția reprezentanților legali,
Stimate Doamne,
Stimaţi Domni,

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

1. Sunteţi invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru achiziția
de:
Furnizare, livrare, instalare și punere în funcțiune mașini de spălat rufe cu
uscător – cantitate 4 buc.
Bugetul maxim total disponibil – 18.564 lei, fără TVA, respectiv 22.091,16
lei, cu TVA.
Documentația este aferentă procedurii de cerere de oferte, finanțate prin
Grantul TB al Fondului Global de Luptă Împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei
și Malariei, Grantul ROU-T-MOH 1762 – „Abordarea provocărilor sistemului
de sănătate din România privind controlul tuberculozei”.
Fundația Romanian Angel Appeal (RAA) derulează prezenta procedură în
calitatea sa de Sub-Recipient Implementator al finanțării primite de la Fondul
Global de Luptă Împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei.
Prezenta achiziție este realizată pentru Centrul Comunitar GrivitaCismigiu_CARUSEL. Comenzile vor fi transmise de RAA, toate documentele
ce țin de facturi, avize de primire a mărfii, procese verbale de recepție, procese
verbale de instalare etc. trebuie să primească „bun de plată” din partea
CARUSEL înainte de a fi aduse la Fundația RAA.
Procedura de achiziție se va finaliza prin încheierea unui Contract de furnizare,
care se va semna între Fundație și operatorul economic declarat câștigător.
2. Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut. Ofertanţii pot depune doar
o singură ofertă care să includă toate produsele menționate mai sus.
3. Data limită pentru primirea ofertelor este: 05.01.2022 ora locală: 17:00.
Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să să fie primită şi
înregistrată până la data limită menţionată pentru depunere. Ofertele vor fi
trimise pe ambele adrese de e-mail: mariana.bratosin@raa.ro şi
dana.marin@raa.ro.
Data limită pentru solicitarea de clarificări este: 30.12.2021. Solicitările de
clarificări trebuie să fie transmise în scris, pe e-mail, la adresele:
mariana.bratosin@raa.ro şi dana.marin@raa.ro.
4. Având în vedere contextul epidemiologic actual, nu se acceptă oferte
trimise prin poştă sau aduse la sediul Fundației.

5. Oferta dumneavoastră va fi transmisă în conformitate cu formatul indicat în Anexa 1 și Anexa 2.
PREŢUL. Pentru toate produsele / serviciile solicitate, vă rugăm să menționați atât prețul unitar pe tip
de produs, cât și prețul total ofertat - în Lei, conform Formularului de ofertă din Anexa 2.
Preţul total trebuie să includă costul proselor și toate serviciile solicitate de Achizitor și să se încadreze
în bugetul total disponibil de 18.564 lei, fără TVA, respectiv 22.091,16 lei cu TVA.
EVALUAREA OFERTEI ȘI ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele considerate
corespunzătoare din punctul de vedere al cerințelor solicitate vor fi evaluate conform criteriului de
atribuire prețul cel mai scăzut, așa cum este descris în Anexa 1.
DOCUMENTE DE ELIGIBILITATE:
●

Pentru persoane juridice române:

Societăți comerciale
1. Certificat constatator (copie conform cu originalul), detaliat, emis de Oficiul Registrului Comerțului
de pe lângă Tribunalul Teritorial al județului unde firma își are sediul, din care să rezulte: datele de
identificare ale societății; filiale; sucursale; puncte de lucru; administratori; reprezentanți;
împuterniciți; durata societății; asociați/acționari; obiect activitate (COD CAEN) etc. Documentul
trebuie să fie emis cu maxim 30 de zile înainte de depunerea ofertei.
2. Certificat de înregistrare fiscală (copie conform cu originalul).
3. Certificat constatator privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a
contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării
(copie conform cu originalul).
4. Certificat constatator privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor
de asigurări sociale la bugetul general consolidat (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală a Finanţelor Publice) - formular tip emis de organismele competente din care să
rezulte faptul ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentării acestora (copie conform
cu originalul).
5. Document din care sa reiasa dreptul de a comercializa tipul de produs ce face obiectul prezentei
achizitii. De exemplu, dar fara a se limita la: autorizație de distribuție produse – in fotocopie
certificată pe proprie răspundere, de către reprezentantul legal al entităţii, cu menţiunea „conform
cu originalul”; declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al entitatii, sub sanctiunea
falsului in acte, ca operatorul economic are dreptul de a comercializa produsul;
6.

Certificat CE.

7. Copie „conform cu originalul” a specificatiilor tehnice ale producatorului SAU declaratie de
conformitate din partea producatorului si/sau a distribuitorului, declaratie va fi depusa în original sau
în copie certificată pe proprie răspundere, de către producator/distribuitor, cu menţiunea „conform
cu originalul”, tradusa in limba romana sub semnatura si stampila unui traducator autorizat. Nu se
solicita ca traducerea sa fie autentificata si de notar.
Persoane juridice străine:
-

Documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică, în
conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este rezident și să fie însoțite de traduceri
autorizate în limba română.
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Documentele trebuie să cuprindă următoarele informații: - o formă de înregistrare ca persoană juridică;
- numele acționarilor/asociaților; - obiect de activitate prin care se atestă dreptul ofertantului de a presta
serviciile solicitate prin prezenta cerere de oferte; - administratori/împuterniciții legali să reprezinte
societatea; - capitalul social; - filiale/sucursale/puncte de lucru; - durata societății.
- Document din care sa reiasa dreptul de a comercializa tipul de produs ce face obiectul prezentei
achizitii. De exemplu, dar fara a se limita la: autorizație de distribuție produse – in fotocopie certificată
pe proprie răspundere, de către reprezentantul legal al entităţii, cu menţiunea „conform cu originalul”;
declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al entitatii, sub sanctiunea falsului in acte, ca
operatorul economic are dreptul de a comercializa produsul
-

Certificat CE.

-

Copie „conform cu originalul” a specificatiilor tehnice ale producatorului SAU declaratie de
conformitate din partea producatorului si/sau a distribuitorului, declaratie va fi depusa în original sau
în copie certificată pe proprie răspundere, de către producator/distribuitor, cu menţiunea „conform
cu originalul”, tradusa in limba romana sub semnatura si stampila unui traducator autorizat. Nu se
solicita ca traducerea sa fie autentificata si de notar.

(ii)
VALABILITATEA OFERTEI: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă timp de 60 zile
de la data limită pentru depunerea ofertelor menţionată la alin. 3 de mai sus. Ofertele ce vor sosi după
data și ora limită indicate la alin. 3 nu vor fi luate în considerare.
Prezenta procedură se derulează conform normelor interne ale Fundației, nefiindu-i aplicabile
prevederile referitoare la achizițiile publice.
Cu stimă,
Mariana Bratosin,
Expert Achiziţii
Fundaţia Romanian Angel Appeal- Apelul Îngerului Român
Anexa 1 – Termeni de referinţă
Anexa 2 – Formularul de ofertă financiară
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Anexa 1
Termeni de referință

[Achizitor]: Fundația Romanian Angel Appeal- Apelul Îngerului Român
Operator economic: ____________________
Date complete identificare Operator economic
(adresa, telefon, fax, e-mail, CIF, Nr. Reg. Comertului/Reg. ONG):
1. Preţuri [se va completa Anexa 2 - Formular de ofertă de către Operatorul economic pentru toate
serviciile solicitate]
2. Preţuri unitare fixe: Preţurile unitare indicate în ofertă sunt ferme şi fixe şi nu pot fi modificate pe
întreaga durată a executării contractului, respectiv până la 28.02.2022.
3. Documente de calificare:
3.1. Documente solicitate
Societăți comerciale
1. Certificat constatator (copie conform cu originalul), detaliat, emis de Oficiul Registrului Comerțului
de pe lângă Tribunalul Teritorial al județului unde firma își are sediul, din care să rezulte: datele de
identificare ale societății; filiale; sucursale; puncte de lucru; administratori; reprezentanți;
împuterniciți; durata societății; asociați/acționari; obiect activitate (COD CAEN) etc. Documentul
trebuie să fie emis cu maxim 30 de zile înainte de depunerea ofertei.
2. Certificat de înregistrare fiscală (copie conform cu originalul).
3. Certificat constatator privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a
contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării
(copie conform cu originalul).
4. Certificat constatator privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor
de asigurări sociale la bugetul general consolidat (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală a Finanţelor Publice) - formular tip emis de organismele competente din care să
rezulte faptul ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentării acestora (copie conform
cu originalul).
5. Document din care sa reiasa dreptul de a comercializa tipul de produs ce face obiectul prezentei
achizitii. De exemplu, dar fara a se limita la: autorizație de distribuție produse – in fotocopie
certificată pe proprie răspundere, de către reprezentantul legal al entităţii, cu menţiunea „conform
cu originalul”; declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al entitatii, sub sanctiunea
falsului in acte, ca operatorul economic are dreptul de a comercializa produsul;
6.

Certificat CE.

7. Copie „conform cu originalul” a specificatiilor tehnice ale producatorului SAU declaratie de
conformitate din partea producatorului si/sau a distribuitorului, declaratie va fi depusa în original sau
în copie certificată pe proprie răspundere, de către producator/distribuitor, cu menţiunea „conform
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cu originalul”, tradusa in limba romana sub semnatura si stampila unui traducator autorizat. Nu se
solicita ca traducerea sa fie autentificata si de notar.
Persoane juridice străine:
-

Documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică, în
conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este rezident și să fie însoțite de traduceri
autorizate în limba română.

Documentele trebuie să cuprindă următoarele informații: - o formă de înregistrare ca persoană juridică;
- numele acționarilor/asociaților; - obiect de activitate prin care se atestă dreptul ofertantului de a presta
serviciile solicitate prin prezenta cerere de oferte; - administratori/împuterniciții legali să reprezinte
societatea; - capitalul social; - filiale/sucursale/puncte de lucru; - durata societății.
- Document din care sa reiasa dreptul de a comercializa tipul de produs ce face obiectul prezentei
achizitii. De exemplu, dar fara a se limita la: autorizație de distribuție produse – in fotocopie certificată
pe proprie răspundere, de către reprezentantul legal al entităţii, cu menţiunea „conform cu originalul”;
declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al entitatii, sub sanctiunea falsului in acte, ca
operatorul economic are dreptul de a comercializa produsul
-

Certificat CE.

Copie „conform cu originalul” a specificatiilor tehnice ale producatorului SAU declaratie de
conformitate din partea producatorului si/sau a distribuitorului, declaratie va fi depusa în original sau în
copie certificată pe proprie răspundere, de către producator/distribuitor, cu menţiunea „conform cu
originalul”, tradusa in limba romana sub semnatura si stampila unui traducator autorizat. Nu se solicita
ca traducerea sa fie autentificata si de notar.
4. Criteriul de atribuire a contractului: ofertele ce sunt conforme din punct de vedere administrativ
și tehnic vor fi evaluate conform criteriului de atribuire prețul cel mai scăzut.
5. Durata contractului de furnizare: Contractul va avea o durată maximă de până la 28.02.2022
(inclusiv).
6. Bugetul maxim disponibil pentru toate serviciile prevăzute în cererea de ofertă, este de maxim
18.564 lei, fără TVA, respectiv 22.091,16 lei cu TVA. Prețul va fi exprimat în Lei. Prețurile
ofertate trebuie să se încadreze în bugetul disponibil.
7. Neexecutare: Achizitorul poate rezilia contractul, dacă Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile în
conformitate cu termenii şi condiţiile menţionate mai sus, după o notificare prealabilă de 10 zile
primită de la Achizitor, Achizitorul, neavând nicio responsabilitate prezentă sau viitoare, materială
sau de altă natură și neavând datorii și/sau alte obligații în legătură cu serviciile neprestate, fără a
avea vreo obligaţie faţă de Prestator.
8. Specificaţii Tehnice:
Operatorii economici își vor elabora propunerea tehnică pe baza tuturor cerințelor și documentelor
solicitate în prezenta Anexă.
Propunerea tehnică trebuie să cuprindă în mod obligatoriu descrierea produselor ofertate astfel încât
să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu specificațiile tehnice solicitate de achizitor.
Cerințele tehnice prevăzute de prezenta procedură de achiziție sunt minime și obligatorii. De
asemenea, se solicita prezentarea în cadrul propunerii tehnice a următoarelor: fise tehnice produs,
broșuri și imagini color din care să rezulte cu claritate imaginea produsului ofertat. Neîndeplinirea
oricărei cerințe solicitate de achizitor prin prezenta, conduce la considerarea ofertei ca fiind
neconformă și la respingerea ei.
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Livrare:
Produsele trebuie să fie noi, să îndeplinească specificațiile tehnice minime solicitate, nu se vor accepta
produse resigilate, deteriorate sau de proastă calitate. Produsele livrate vor fi însoțite de următoarele
documente:
Certificat de conformitate/declarație de conformitate
Aviz de însoțire a mărfii
Proces verbal de predare – primire întocmit între furnizor și achizitor
Produsele trebuie sa fie ambalate adecvat, în cutii de carton / ambalaje de plastic, astfel încât să
fie predate Achizitorului în stare impecabilă.
Livrarea, instalarea și punerea în funcțiune a produselor se va face la următoarea adresă: Centrul
Comunitar Grivița-Cișmigiu - CARUSEL, Str. Sfântul Constantin, nr. 8, Sector 1, București. Datele
persoanei de contact vor fi puse la dispoziția operatorului declarat câștigător.
Produsule trebuie să fie livrate, instalate și puse în funcțiune în totalitate în maximum 30 zile
calendaristice de la data semnării contractului.
Garanție pentru bunurile livrate: perioada de garanție, începând de la data livrării va fi de minim 24
luni. Garanție: Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorul, în scris, cu privire la orice
plângere sau reclamație care apare în conformitate cu această garanție. În perioada de garanție,
reparațiile și înlocuirea pieselor defecte sunt gratuite, iar perioada de garanție se va prelungi automat
cu perioada de nefuncționare a echipamentelor, din cauza defecțiunilor survenite în timpul garanției.
Furnizorul va asigura pe cheltuială proprie componentele care fac obiectul garanției, manoperei
aferente montajului acestor componente și deplasării echipei de service, care va remedia defecțiunile
SPECIFICAȚII TEHNICE – Mașină de spălat rufe cu uscător
Cantitate: 4 bucăți
Valoare totală estimată: 18.564 lei fără TVA
CARACTERISTICI GENERALE
Tip încastrare
Tip mașină de spălat
Tip încărcare
Capacitate de încărcare
Viteza maxima centrifugare
Tip panou de comanda
Culoare
Material cuvă
Motor
Funcții

Standard
Cu uscător
Frontală
10 kg
1400 rpm (minim)
Mecanic-digital / Digital / Touchscreen
Alb
Inox
Inverter
- Adaptare automata a duratei de spălare și
uscare la dimensiunea încărcăturii de rufe
- Protectie supraincalzire
- Protectie impotriva scurgerilor de apa
Clasa C (minim)

Clasa energetica potrivit noilor etichete
energetice adoptate la nivelul UE
USCARE
Capacitate uscător
Tehnologie uscare

6 kg
Pompa de căldură / condensare
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9. Plata serviciilor
Facturarea produselor se va realiza pe baza proceselor verbale de predare – primire și pe baza rapoartelor
de punere în funcțiune a produselor, întocmite de furnizor și acceptate de achizitor fără obiecțiuni, după
livrarea efectivă a produselor. Nu se vor face plăți în avans. Facturile se emit după furnizarea, livrarea,
instalarea și punerea în funcțiune a produselor și se vor plăti în termen de maxim 30 zile lucrătoare de
la data punerii în funcțiune.
11. Menţiuni:
Achizitorul are dreptul de a nu selecta nici o ofertă ca fiind câștigătoare.
Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța unilateral la unul sau mai multe din serviciile solicitate și
contractate, în funcție de modificările ce pot apărea în implementarea Grantului.

NUMELE OPERATORULUI ECONOMIC_____________________
Semnătură autorizată___________________________
Locul:
Data:
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Anexa 2
Formular de ofertă
[Achizitor]: Fundația Romanian Angel Appeal- Apelul Îngerului Român
Operator economic: ____________________
Date complete identificare Operator economic
(adresa, telefon, fax, e-mail, CIF, Nr. Reg. Comertului/Reg. ONG):

Nr.
crt.

Produs

UM

Cantitate

Pret unitar (lei, Pret total
fără TVA)
fără TVA)

1.
2.
Total fără TVA
TVA

%

Total cu TVA

NUMELE OPERATORULUI ECONOMIC_____________________
Semnătură autorizată___________________________
Locul:
Data:
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(lei,

