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Raport de Evaluare  

Nr. inreg. RAA 4442 I /28.07.2015 

 

1. Titlul Proiectului: Decreasing the TB burden in Romania through the TB control system and 

strenghtening the management of drug-resistant TB by ensuring universal access to diagnosis 

and treatment and addressing the needs of population groups at risk  

 

2. Obiectul serviciilor: web hosting in cadrul programului finantat de Fondul Global de Lupta 

Impotriva HIV/SIDA, Tuberculozei si Malariei, grantul TB NFM (New Funding Model) 

 

3.  Metodă aplicată: Cerere de oferte  

 

4. Termenul limită pentru prezentarea Scrisorilor de Interes si a documentelor atasate: 

23.07.2015, ora 12.00, ora locala a Romaniei.  

 

5. Număr firme invitate: 3 + postarea anuntului de cerere de oferta pe web site-ul www.raa.ro .  

Număr Scrisori / Oferte depuse: 2. 

 

6. Clasificarea ofertantilor calificaţi în urma evaluării Ofertelor (pretul cel mai scazut): 

Numele Firmei/Ofertantului 

(clasificarea în funcţie de pretul cel mai scazut) 
Total oferta financiara 

(inclusiv TVA), Lei/EURO 

I. SC BRAINIE STUDIO SRL 7.680,00 Lei /  

1.710,92 € 

II. Radulescu Valentin Razvan PFA 9.120,00 Lei /  

2.031,72 € 

 

7. În conformitate cu metoda Cerere de oferte şi în baza rezultatelor evaluării  Ofertelor depuse, 

Comisia de Evaluare recomandă acordarea contractului firmei SC BRAINIE STUDIO SRL 

avand in vedere faptul ca oferta este conforma cu specificatiile tehnice minimale solicitate si are 

pretul cel mai scazut.  

 

Membrii Comisiei de Evaluare (numele/semnătura): 

 

1. Ana-Maria Duca, Manager Achizitii   / _______________  

2. Viorica Vlase / Contabil Sef   / _______________  

3. Monica Carpen / Controlor Financiar  / _______________  
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Rezumatul evaluării: 

 

1. Radulescu Valentin Razvan PFA 

 

Oferta a fost primita si inregistrata la sediul RAA sub nr. 4276 E/23.07.2015, ora 11:27.  

Ofertantul a depus documente administrative din analiza carora a reiesit ca are capacitatea de 

indeplini contractul daca ar fi selectat castigator. Oferta tehnica este in conformitate cu cerintele 

din Anexa 1 la cererea de oferta.  

Oferta financiara nu are pretul cel mai scazut, prin urmare Comisia de Evaluare nu a selectat 

acest ofertant ca fiind castigator. 

 

2. SC BRAINIE STUDIO SRL 

 

Oferta a fost primita si inregistrata la sediul RAA sub nr. 4277 E/23.07.2015, ora 11:54.  

Ofertantul a depus documente administrative din analiza carora a reiesit ca are capacitatea de 

indeplini contractul daca ar fi selectat castigator. Oferta tehnica este in conformitate cu cerintele 

din Anexa 1 la cererea de oferta.  

Oferta financiara are pretul cel mai scazut, prin urmare Comisia de Evaluare a selectat acest 

ofertant ca fiind castigator. 

 

 

 

 

 


