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Romanian Angel Appeal 

Foundation (RAA) works for improving 
the quality of life of children and young 
people in need, affected by chronic 
conditions, subject to discrimination 
and social exclusion. 

 

 

 
Main activities and expertise 

areas: 
  

Direct 
multidisciplinary services for 
underserved people  

 
Programs 

enhancing women and children’s 
health 

 
Development of 

social involvement initiatives of the 
young people belonging to vulnerable 
groups  

 
Consultancy 

and distance and residential learning 
programs that target: 

m
edical, social and psychological 
assistance services 

l
ong learning life skills 
enhancement for vulnerable 
children, young and adults 
 

Technical 
assistance and Monitoring and 
Evaluation of programs to combat 
epidemics with major impact over 
population (HIV/AIDS, Tuberculosis). 

 

 
VAT registration 

number: 7274690 
 

 
Address for 

correspondence: 
52 Rodiei Street  •  Sector 3  •    

Bucharest  •  030956  •  Romania 
Ph 021 323 68 68  •  Fax 021 

323 24 90 office@raa.ro 
 

 

 
Initiators and original 

founders (1991):   
OLIVIA HARRISON  •  ELTON 

JOHN  •   
BARBARA BACH STARKEY  •  

YOKO ONO  •  LINDA McCARTNEY 
 

 
Founder and partner (1997):  
FONDAZIONE FRANCO 

MOSCHINO  
REGISTERED CHARITY:  

COURT DECISION NO. 531 (28•08•1991) 
ISSUED BY BUCHAREST COURT 
SECTOR 1 ROMANIA 

 

 

 

Nr. Înreg 2097 i/14.12.2022 

 

 

Cerere de ofertă 

 

 

În atenția reprezentanților legali, 

Stimate Doamne, 

Stimaţi Domni, 

  

A. Sunteţi invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru achiziția de: 

LOT 1: 

➢ Echipamente de joc (masă billiard și masă tenis) – valoare estimată 12.000,00 

lei fără TVA 

 

LOT 2: 

➢ Electronice și electrocasnice (frigider, TV, cuptor cu microunde, PS5) – 

valoare estimată 8.700,00 lei fără TVA 

 

LOT 3: 

➢ Mobilă (canapea, scaune bar, puf-uri) – valoare estimată 6.400,00 lei fără 

TVA 

 

 

Bugetul maxim total disponibil – 27.100,00 lei fără TVA (32.249,00 lei cu TVA) 

 

 

Documentația este aferentă procedurii de cerere de oferte în cadrul proiectului YOU - 

Outreach Ukrainian Youth finanțat de Norwegian Refugee Council.  

 

Fundația Romanian Angel Appeal (RAA) derulează prezenta procedură în calitatea sa 

coordonator al proiectului. Procedura de achiziție se va finaliza prin încheierea unui 

Contract de furnizare / lot, care se va semna între Fundație și operatorul economic 

declarat câștigător. 

B. Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut.  

C. Data limită pentru primirea ofertelor este: 19.12.2022 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 

următoarele adrese de e-mail: mariana.bratosin@raa.ro și adela.tarpan@raa.ro  

D. Data limită pentru solicitarea de clarificări este: 18.12.2022 . Solicitările de 

clarificări trebuie să fie transmise în scris, pe e-mail, la adresele: 

mariana.bratosin@raa.ro și adela.tarpan@raa.ro  

Având în vedere contextul epidemiologic actual, nu se acceptă oferte trimise prin 

poştă sau aduse la sediul Fundației. 

E. Oferta dumneavoastră va fi transmisă în conformitate cu formatul indicat în 

Anexa 1și Anexa 2 
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PREŢUL. Pentru toate produsele solicitate, vă rugăm să menționați atât prețul unitar, cât și prețul total ofertat – 

în Lei, conform Formularului de ofertă din Anexa 2. Preţul total trebuie să includă toate produsele solicitate de 

Achizitor și să se încadreze în bugetul total/fiecare lot in parte. 

 

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, iar contractul va fi încheiat cu ofertantul clasat pe locul I. 

 

DOCUMENTE DE ELIGIBILITATE:  

● Pentru persoane juridice române: 

Societăți comerciale 

1. Certificat de înregistrare fiscală (copie conform cu originalul). 

 

 

Persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial (ONG)  

1. Statutul cu modificările la zi (incluzând şi încheierile de şedinţă) – copie conform cu originalul 

2. Extras actualizat din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor emis de Ministerul Justiției (copie conform cu 

originalul, valabilă cel puțin 30 de zile de la data emiterii) 

3. Certificat de înregistrare fiscală (copie conform cu originalul). 

 

(ii) VALABILITATEA OFERTEI: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă timp de 10 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. 

 
Anexa 1 – Termeni de referință 

Anexa 2 -Formularul de ofertă financiară 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.raa.ro/wp-content/uploads/2021/09/Anexa-1-Termeni-de-referinta.pdf
https://www.raa.ro/wp-content/uploads/2021/09/Anexa-2-Formular-de-oferta.pdf


 

 

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): 

 

Preţuri: [se va completa Anexa 2 - Formular de ofertă de către Operatorul economic pentru toate produsele 

solicitate] 

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 31.12.2022. 

 

Termen livrare: maxim 7 zile calendaristice de la data semnării contractului, nu mai târziu de 29.12.2022. 

 

Plata facturilor se va efectua în lei, după finalizarea livrărilor în condiții corespunzătoare, pe baza facturii 

furnizorului şi a procesului-verbal de recepţie acceptat și semnat de către Achizitor. 

 

1. Documente de calificare: 

Documente solicitate 

 

Societăți comerciale 

1. Certificat de înregistrare fiscală (copie conform cu originalul). 

 

Persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial (ONG) 

1. Statutul cu modificările la zi (incluzând şi încheierile de şedinţă) - copie conform cu originalul 

2. Extras actualizat din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor emis de Ministerul Justiției (copie conform 

cu originalul, valabilă cel puțin 30 de zile de la data emiterii) 

3. Certificat de înregistrare fiscală (copie conform cu originalul). 

 

2. Capacitatea tehnică şi/sau profesională 

n/a 

 

3. Criteriul de atribuire a contractului: ofertele care sunt conforme din punct de vedere administrativ și 

tehnic, vor fi evaluate conform criteriului de atribuire prețul cel mai scazut. 

 

4. Durata contractului de servicii: Contractul va avea o durată maximă de până la 31.12.2022 

(inclusiv) 

 

5. Bugetul maxim disponibil pentru toate serviciile prevăzute în cererea de ofertă, este de maxim – 27.100,00 

lei fără TVA (32.249,00 lei cu TVA). Prețul va fi exprimat în Lei. Prețurile ofertate trebuie să se încadreze în 

bugetul disponibil/fiecare lot in parte.  

 

6. 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. 

 

7. Specificaţii Tehnice: 

 

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. 

 

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marca de 

fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar cu scopul de a 

identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor 

operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau 

echivalent", iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate. 

Ofertantul va putea oferta produse în cadrul ofertei cu caracteristici tehnice și performanțe superioare 

celor solicitate prin prezentul caiet de sarcini, dar nu va putea oferta o soluție alternativă. 

 

 

Va fi eliminată din procesul de selecție și se va respinge oferta care: 

● Nu respectă cerințele minime solicitate 

● Constituie o alternativă la prevederile prezentei documentații 

● Prețul ofertei prezentate depășește valoarea estimată totală a achiziției  

● Prezintă un preț neobișnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, iar justificările primite 

nu au fost concludente pentru a se putea asigura îndeplinirea contractului la parametri cantitativi și calificativi 

solicitați 

● Nu satisface în mod corespunzător cerințele prezentei documentații 

● Conține propuneri referitoare la clauzele contractuale care sunt în mod vizibil dezavantajoase pentru 

achizitor 

● Nu descrie pentru fiecare cerință din prezenta documentație modul de îndeplinire al acesteia. 

● Ofertantul care nu-si asuma livrarea in termenul solicitat prin prezenta invitație de participare. 

 

 

Se poate depune ofertă fie pentru un lot, fie pentru mai multe loturi. 

 

CARACTERISTICI TEHNICE SOLICITATE: 

 

 

A. MASĂ BILIARD– 1 BUC 

• Marime 8 FT 

• Furnir Alb 

• Ornamente cromate 

• Placa de joc - ardezie naturală din trei părți cu grosime de 20 mm, mante de cauciuc profesionale din 

cauciuc natural (K-55) 

• picioare stabile reglabile 

• substructură masivă 

• părțile laterale și picioarele laminate fac masa insensibilă la denivelări și zgârieturi 

• mulaje metalice 

• compartiment pentru bile 

• echipata cu cosuri 

• Include accesorii 2 x tac, cretă, 1 x set de bile de biliard (57,2 mm), triunghi, tac pentru 

prelungitor, prelungitor tac, varf tac 

• GARANTIE 24 luni. 

8ft: 

A. suprafata de joc: 224x112 cm 

B. dimensiunile approximative ale mesei: 245x142x80 cm 

LOT 1: 

➢ Echipamente de joc (masă billiard și masă tenis) – valoare estimată 12.000,00 

lei fără TVA 



C. spațiu necesar pentru un joc perfect: 536x423 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Imagine cu titlu exemplificativ. 

B. MASĂ DE TENIS – 1 BUC 

• Masa si set fileu suport aprobate de I.T.T.F. 

• Marimea oficiala aprobata de I.T.T.F. 2740 x 1525 x 760 mm. 

• Profiline 

• Recomandata pentru interior. 

• Placa PAL 25 mm cu acoperire speciala. 

• Rama metalica pentru placa 60 mm gata asamblata. 

• Set fileu cu suport Primus II aprobat ITTF (inclus in pret).Inaltime si tensiune reglabile.⇒ 

• Cadru metalic Compact rectangular 40x40mm, profil patrat  40 x 10 / 20 x 10 mm, acoperit cu plastic 

• Patru roti duble ø 100 mm (minim) cu exterior de cauciuc pentru fiecare jumatate de masa, toate 

manevrabile si doua blocabile. 

• Spatiu pentru depozitare: L = 152.5 cm x W = 60,5 cm x H = 171,5cm.  

• GARANTIE 24 luni. 

• Standard EN 14468 Klasse A 

• Sistem de blocare Click-Mecanism Automatic simultan in doua puncte. 

 
Imagine cu titlu exemplificativ. 

 

 



 

 

A. TELEVIZOR –1 BUC 

 

• CARACTERISTICI GENERALE 

Diagonala display 139 cm 

Tip TV Smart TV 

Tehnologie display LED / OLED 

Claritate imagine 4K 

An aparitie MINIM 2021 

Format display Plat 

• SMART TV 

Sistem de operare webOS 

Aplicatii Video Streaming YouTube Netflix Amazon Prime Disney+ Twitch HBO Max Nvidia GeForce 

Now 

Caracteristici cheie Airplay 2 LG Home Dashboard 

Mirroring iOS Android 

Tip procesor α7 Gen 5 AI Processor (sau echivalent) 

• CARACTERISTICI VIDEO 

Rezolutie 3840 x 2160 

Tip tehnologie HDR HDR 10 HLG Dolby Vision 

Tehnologii imagine AI Upscaling Perfect Black Eye Comfort Display AI Picture Pro AI Brightness Control 

Dolby Vision IQ HFR Cinema HDR Filmmaker Mode Self-lighting OLED 100% Color Fidelity 100% Color 

Volume AI Genre Selection 

Functii gaming ALLM (Auto Low Latency Mode) HGiG 

Rata de refresh 50 Hz 

Tuner digital integrat DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 

• CARACTERISTICI AUDIO 

Tehnologii audio Dolby Atmos AI Acoustic Tuning Bluetooth Surround Ready Sound Share AI Sound 

Pro Clear Voice Pro Tv Sound Mode Share e-ARC 

Sistem audio 2 

Putere difuzoare integrate 20 W 

Subwoofer integrat Nu 

• CONECTIVITATE 

Conectivitate wireless Bluetooth Wi-Fi 

Interfata 1 x RJ-45 CI+ slot 2 x USB 3 x HDMI 2.0 

Standard Wi-Fi 802.11 ac 

Versiune Bluetooth 5.0 

• CONSUM ENERGIE 

Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE Clasa F 

• DIMENSIUNI 

Dimensiune cu stand 1228 x 235 x 772 mm 

Dimensiune fara stand 1228 x 45.9 x 708 mm 

Greutate cu stand 14.5 Kg 

Greutate fara stand 14.3 Kg 

Dimensiune cutie 1360 x 172 x 810 mm 

Greutate cutie 19.5 Kg 

• ACCESORII 

Continut pachet: Baterii Cablu alimentare Manual utilizare Telecomanda Smart 

• SISTEM MONTARE PE PERETE 

Compatibilitate VESA 300 x 200 

 

LOT 2: 

➢ Electronice și electrocasnice (frigider, TV, cuptor cu microunde, PS5) – 

valoare estimată 8.700,00 lei fără TVA 



 

 

B. Consola Sony PlayStation 5 (PS5), 825GB, Digital Edition + joc FIFA 23 + Controller Suplimentar – 

1 PACHET (pachetul contine consola + 2 controller + joc FIFA 2023) 

 

• CARACTERISTICI GENERALE 

Tip consola Hardware 

Platforma PlayStation 5 

Continut pachet 1 x Consola 

1 x Cablu HDMI 

1 x Cablu USB 

1 x Cablu alimentare AC 

2 x Controller Wireless DualSense 

Numar gamepad/controller 1 

Include jocul FIFA 23 - cod digital 

Culoare Alb/Negru 

Lungime 260 mm 

Latime 104 mm 

Inaltime 390 mm 

Greutate 4.5 Kg 

• SPECIFICATII TEHNICE 

Tip procesor x86-64-AMD Ryzen Zen 2 

Numar nuclee 8 

Tip memorie RAM GDDR6 

Capacitate memorie RAM 16 GB 

Tip chipset video AMD Radeon RDNA 2-based graphics engine 

NU contine Unitate optica Blu-Ray 

Tip stocare SSD 

Capacitate stocare 825 GB 

Retea 10/100/1000 

Wireless Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 

Versiune Bluetooth 5.1 

Tip alimentare La retea 

Tehnologii audio Tempest 3D AudioTech 

• CONECTIVITATE 

Conectivitate Bluetooth 

Wi-Fi 

Ethernet 

Porturi 1 x HDMI Output 

1 x USB Type-A (Hi-Speed USB) 

2 x USB Type-A(Super-Speed USB 10Gbps) 

1 x USB Type-C 

Garantie: 24 luni 

 

C. FRIGIDER – 1 BUC 

• CARACTERISTICI GENERALE 

Tip incastrare Standard 

Numar usi 2 

Volum net total 223 l 

Deschidere usa Usi reversibile 

Sistem racire Static 

Culoare Alb/gri 

Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE Clasa F 

 

D. CUPTOR CU MICROUNDE – 1 BUC 

• CARACTERISTICI GENERALE 

Tip incastrare Standard 



Utilizare Rezidential 

Modalitati gatire Microunde 

Tip panou de comanda Mecanic 

Capacitate 20 l 

Culoare Alb/gri 

Putere 700 W 

 

 

 

 

 

A. CANAPEA EXTENSIBILĂ 3 LOCURI – 1 BUC 

• CARACTERISTICI GENERALE 

Dimensiuni aproximative (+/- 10 cm) 215 x 90 x 90 cm 

Cu husa nedetasabila din tesatura rezistenta la uzura, structura si picioare de lemn 

Culoare: albastru / gri / mov / multicolor 

 

 

B. SCAUNE DE BAR – 3 SETURI (2 SCAUNE DE BAR / SET) 

• CARACTERISTICI GENERALE 

Set de 2 scaune de bar din lemn masiv, Maro, 34 x 34 x 76 cm 

 

 Imagine cu titlu exemplificativ. 

 

C. FOTOLII PUF L 90 x 80 x 60 cm – 5 BUC 

• CARACTERISTICI GENERALE 

Fotoliu Puf Bean Bag tip Para L, impermeabil, indoor/outdoor, sac interior, cu maner, 90 x 80 x 60 cm 

Rezistent la intemperii 

Umplutura de perle de polistiren 

Poate fi folosit indoor si outdoor 

Dimensiuni: 90 x 80 x 60 cm 

DESIGN ATRACTIV 

 

 Imagine cu titlu exemplificativ. 

 

 

D. FOTOLII PUF XL 100 x 85 x 65 cm – 5 BUC 

• CARACTERISTICI GENERALE 

Fotoliu Puf Bean Bag tip Para XL, impermeabil, indoor/outdoor, sac interior, cu maner, 100 x 85 x 65 cm 

LOT 3: 

➢ Mobilă (canapea, scaune bar, puf-uri) – valoare estimată 6.400,00 lei fără TVA 



Rezistent la intemperii 

Umplutura de perle de polistiren 

Poate fi folosit indoor si outdoor 

Dimensiuni: 100 x 85 x 65 cm 

DESIGN ATRACTIV 

 

 Imagine cu titlu exemplificativ. 

 

 

 

 

 

 

Livrare: 

Produsele  trebuie să fie noi, să îndeplinească specificațiile tehnice minime solicitate, nu se vor accepta 

produse resigilate, cu zgârieturi sau de proastă calitate. Produsele vor fi livrate cu toate accesoriile și vor fi 

însoțite de următoarele documente: 

- Certificat de conformitate/declarație de conformitate  

- Certificat de garanție pentru o perioadă  de minim 24 luni de la data livrării 

- Fișa tehnică 

- Aviz de însoțire a mărfii  

- Proces verbal de predare – primire întocmit între furnizor și achizitor  

- Produsul trebuie sa fie ambalat adecvat, în cutii de carton / ambalaje de plastic, astfel încât să 

fie predate Achizitorului în stare impecabilă. 

- Produsul trebuie să fie livrat în totalitate în maximum 7 de zile calendaristice de la data 

semnării contractului / notei de comandă 

Adresă de livrare: va fi comunicat[ ofertantului castigator. Ca informatie preliminara si pentru construirea 

ofertei, adresa de livrare este in Bucuresti. 

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. 

 

8. Facturarea 

Facturarea serviciilor se va face pe baza procesului-verbal de recepție a produselor menționate mai sus, livrabile 

întocmite de Furnizor și acceptate de Achizitor.  

 

9. Plata produselor 

Factura emisa se va plăti în termen de maxim 7 zile de la data primirii ei. Nu se vor face plăți în avans. 

 

10. Menţiuni: 

Achizitorul are dreptul de a nu selecta nicio 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA 2 

PROPUNERE FINANCIARĂ : 

 

 

Ofertă financiară: 

Nr. 

crt. 

Produs U.M. Cantitate Preț 

unitar 

fără TVA 

Preț total 

fără TVA 

TVA 

 LOT 1      

1.        

2.        

 LOT 2      

1.       

2.       

3.       

4.       

 LOT 3      

1.       

2.       

3.       

4.       

TOTAL lei cu TVA  

 

Operator economic, 

.................................. 

(semnătură autorizată) 

 


