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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.

NOTIFICARE REZULTAT EVALUARE OFERTE
Ref. Cerere de oferte: Furnizare consumabile medicale
Stimată Doamnă / Stimate Domnule

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:
servicii medicale, de
asistenţă socială şi psihologică
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

Ca urmare a evaluarii ofertelor depuse, Comisia de evaluare a finalizat
procedura pentru achiziția de Furnizare consumabile medicale aferentă
procedurii de Cerere de ofertă finanțată 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”.
Oferta câștigătoare este oferta depusă de către SC NOVENTIS
INTERNATIONAL SRL, aceasta întrunind toate cerințele solicitate prin
cererea de ofertă și având prețul cel mai scăzut.
Contestațiile se pot depune în termen de 2 zile de la data notificării, nu
mai târziu de 10.02.2022, ora 17:00,
pe adresa de e-mail:
mariana.bratosin@raa.ro.
Vă reamintim, că în conformitate cu prevederile Cererii de oferte,
prezenta procedură de achiziție este o procedură derulată conform normelor
interne ale Fundației, nefiindu-i aplicabile prevederile referitoare la achizițiile
publice.
Vă mulțumim pentru participare!
Mariana Bratosin, Expert Achiziţii

