Raport de Evaluare
Nr. inreg. RAA 2691 I /30.05.2013
1. Titlul Proiectului: Scaling up Tuberculosis Control in Romania by focusing on poor and
vulnerable populations (Cresterea Nivelului de Control al Tuberculozei in Romania, prin
interventii orientate catre Grupurile Sarace si Vulnerabile)
2. Obiectul achizitiei: furnizare echipamente IT necesare in cadrul programului finantat de
Fondul Global de Lupta Impotriva HIV/SIDA, Tuberculozei si Malariei in cadrul Rundei a 6-a
de finantare – TFM (Transitional Funding Mechanism), Componenta TB
3. Metodă aplicată: Cerere de Oferte
4. Termenul limită pentru prezentarea ofertelor si a documentelor atasate: 29.05.2013, ora 12.00,
ora locala a Romaniei.
5. Număr firme invitate: 5 + postarea anuntului de cerere de oferta pe web site-ul www.raa.ro .
Număr Scrisori / Oferte depuse: 3.
6. Clasificarea ofertantilor calificaţi în urma evaluării Ofertelor (pretul cel mai scazut):
Numele Firmei/Ofertantului
Total oferta financiara
(clasificarea în funcţie de pretul cel mai scazut)
(inclusiv TVA), Lei și Euro
I. SC POWER NET CONSULTING SRL
24,265,38 lei echivalentul a
5,616,99 €
II. SC COMMON SRL
37,518,18 lei echivalentul a
8,665,31 €
7. În conformitate cu metoda Cerere de oferte şi în baza rezultatelor evaluării Ofertelor depuse,
Comisia de Evaluare recomandă acordarea contractului firmei SC POWER NET
CONSULTING SRL avand in vedere faptul ca oferta este conforma cu cerintele din Termenii
de Referinta si are pretul cel mai scazut.
Membrii Comisiei de Evaluare (numele/funcția/semnătura):
1. Ana-Maria Duca, Manager Achizitii / _______________
2. Mihaela Nacu, Ofiter Financiar / Manager Financiar ad Interim / _______________
3. Alin Dobre, Administrator Retea / _______________
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Rezumatul evaluării:
1. SC COMMON SRL
Oferta a fost primita si inregistrata la sediul RAA sub nr. 2597 E/29.05.2013, ora locală 11:06.
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, si s-a clasat pe locul 2.
2. SC POWER NET CONSULTING SRL
Oferta a fost primita si inregistrata la sediul RAA sub nr. 2640 E/29.05.2013, ora locala 11:35.
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.
3. PRODUCTION SRL
Oferta a fost primita si inregistrata la sediul RAA sub nr. 2641 E/29.05.2013, ora locala 11:55.
Ofertantul a depus documente administrative dar nu a depus dovezi cu privire la certificarea CE
a produselor ofertate si nici autorizatie de vanzare/distributie a produselor ofertate. Oferta
tehnica este in conformitate cu cerintele din Anexa 1 la cererea de oferta.
Prin urmare Comisia de evaluare a hotărât descalificarea acestui ofertant deoarece nu a respectat
cerințele minime de calificare administrativă.
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