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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

RĂSPUNS SOLICITARE CLARIFICĂRI cu privire la procedura de
ACHIZIȚIE COMPETITIVĂ INTERNAȚIONALĂ

Cu privire la solicitarea de clarificări primită de Fundația Romanian Angel Appeal în
data de 18.04.2013 formulăm următorul răspuns:
- Întrebare 1: ”In temeiul dispozitiilor art.55 alin.3 lit.h) din Codul Fiscal,
coroborate cu cele ale art. 57 alin.1 din acelasi act normativ (Beneficiarii de
venituri din salarii datorează un impozit lunar, final, care se calculează şi se
reţine la sursă de către plătitorii de venituri) si ale art.58 potrivit carora
plătitorii de salarii şi de venituri asimilate salariilor au obligaţia de a calcula şi
de a reţine impozitul aferent veniturilor fiecărei luni la data efectuării plăţii
acestor venituri, precum şi de a-l vira la bugetul de stat până la data de 25
inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc aceste venituri
- Intelegand faptul ca bugetul total mentionat de 220.140,00 Euro include
valoarea nominala a tichetului, serviciile de imprimare si livrare, impozitul
retinut la sursa, TVA, precum si orice alte servicii aferente si urmand a tine cont
de acest fapt in ofertare,
- In cadrul ofertei se poate evidentia separat si un calcul care sa cuprinda
impozitul retinut la sursa pentru a avea astfel certitudinea ca nu se depaseste
bugetul total,
Apreciem ca impozitul pe venit retinut la sursa nu se plateste de catre achizitor
catre emitent, ci se vireaza direct catre bugetul de stat, or propunerea financiara a
unui ofertant trebuie sa contina suma plătibila de catre achizitor catre emitent (nu
catre terti) pentru îndeplinirea contractului respectiv,
Pe cale de consecinta va rugam sa aveti amabilitatea de a confirma faptul ca
propunerile financiare pregătite de operatorii economici ce vor participa la
procedură trebuie să includă valoarea nominală a tichetelor ofertate, serviciile
aferente (de tipărire, ambalare, livrare, etc.), taxe si impozite aferente (de exemplu
dar fără a se limita la TVA, etc.), mai putin impozitul pe venit reținut la sursă. Acesta
va fi reliefat separat pentru confortul achizitorului si in lumina modului de
compunere a bugetului total destinat achizitiei, insa nu va fi luat in calcul ca pret
platibil emitentului (propunerea financiara careia urmeaza a-i fi aplicat criteriul de
atribuire).
Răspuns 1: Confirmăm pe aceasta cale că suntem informați cu privire la faptul că
impozitul pe venit se reține la sursă și se virează direct de către Achizitor la bugetul
de stat și că vom respecta prevederile legale în domeniu. Menționăm însă faptul că
bugetul aprobat de Fondul Global de Luptă Impotriva HIV/SIDA, Tuberculozei si
Malariei, Runda 6-TFM, Componenta TB este format dintr-o sumă ce include atât
valoarea nominală a tichetelor, TVA, impozit pe venit și orice alte taxe și impozite
ce decurg din achiziția tichetelor sociale și a tichetelor cadou. Prin urmare Fundația
Romanian Angel Appeal nu poate să despartă acest buget în sume separate. În
oferta financiară pe care intenționați să o depuneți puteți menționa si totalul fără
impozit sau impozitul separat, dar pentru a respecta solicitarea Achizitorului
trebuie să metionați și totalul asa cum se specifica in procedura de achiziție.
Întrebare 2: ”Va rugam sa confirmati ca nu se vor lua in considerare oferte cu pret
zero absolut pentru serviciile prestate de emitent.”

Răspuns 2: În Anexa 1 la anunțul de participare este menționat la pct. 8 Observații că ”Nu se vor lua in
considerare oferte cu pret zero absolut, aceasta este o procedura de achizitie conform regulilor Fondului
Global de Lupta Impotriva HIV/SIDA, Tuberculozei si Malariei, Runda 6-TFM si nu o procedura prin care se
solicita donatie sau orice alt tip de contract fara valoare comerciala”.

Cu stima,
Ana-Maria Duca, Manager Achizitii
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