Raport de Evaluare
Nr. inreg. RAA 2435 I /17.05.2013
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 serviciilor: tipărire și livrare
• Tichete sociale pentru pacienții cu tuberculoză chimiorezistentă (MDR-TB),
• Tichete cadou pentru educatorii de la egal la egal ai pacienților cu tuberculoză
chimiorezistentă (MDR-TB)
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: Achiziție Competitivă Internațională
4. Termenul limită pentru prezentarea ofertelor si a documentelor atasate: 08.05.2013, 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: 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. EDENRED ROMANIA SRL
920,000.01 lei echivalentul a
213.051,73 €
II. SC CHEQUE DEJEUNER ROMANIA SRL
935,242.37 lei echivalentul a
216.581,53 €
7. În conformitate cu metoda Achiziție Competitivă Internațională şi în baza rezultatelor evaluării
Ofertelor depuse, Comisia de Evaluare recomandă acordarea contractului firmei EDENRED
ROMANIA 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. Silvia Asandi, Director General / _______________
3. Mihaela Nacu, Ofiter Financiar / Manager Financiar ad Interim / _______________
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Rezumatul evaluării:
1. EDENRED ROMANIA SRL
Oferta a fost primita si inregistrata la sediul RAA sub nr. 2245 E/08.05.2013, ora locală 10:49.
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. In data de 13.05.2013 ofertantului i-au fost solicitate clarificări,
răspunsul la solicitările efectuate fiind primit la sediul RAA sub nr. 2420E/15.05.2013, ora locală
10:23.
Oferta financiara are pretul cel mai scazut, prin urmare Comisia de Evaluare a selectat acest
ofertant ca fiind castigator.
2. SC SODEXO PASS ROMANIA SRL
Oferta a fost primita si inregistrata la sediul RAA sub nr. 2247 E/08.05.2013, ora locala 11:15.
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. In data de 13.05.2013 ofertantului i-au fost solicitate clarificări,
răspunsul la solicitările efectuate fiind primit la sediul RAA sub nr. 2371E/14.05.2013, ora locală
12:30.
Oferta financiara nu a inclus toate solicitările Achizitorului cu privire la valoarea nominală a
tichetelor, serviciile aferente și toate taxele și impozitele (de exemplu dar fără a se limita la:
impozit pe venit reținut la sursă, TVA, etc.), prin urmare Comisia de Evaluare nu a selectat acest
ofertant ca fiind castigator.
3. SC CHEQUE DEJEUNER ROMANIA SRL
Oferta a fost primita si inregistrata la sediul RAA sub nr. 2248 E/08.05.2013, ora locala 11:15.
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 financiară a inclus toate solicitările Achizitorului cu privire la valoarea nominală a
tichetelor, serviciile aferente și toate taxele și impozitele (de exemplu dar fără a se limita la:
impozit pe venit reținut la sursă, TVA, etc.), însă în cazul tichetelor cadou la verificarea efectuată
de Comisia de Evaluare a rezultat că nu a fost calculată corect valoarea. Prin urmare Comisia de
Evaluare a aplicat prevederile Manualului Operațional – Cap. 1 Achiziții art. 4.2.7. Evaluarea
conținutului financiar după cum urmează:
” Erorile aritmetice vor fi corectate astfel:
a) dacă există o discrepanță între prețul unitar și prețul total (care este obținut prin multiplicarea
prețului unitar cu cantitatea totală), se va lua în considerare prețul unitar, iar prețul total va fi
corectat în mod corespunzător;
b) dacă există o discrepanță între litere și cifre, se va lua în considerare valoarea exprimată în
litere, iar valoarea în cifre va fi corectată în mod corespunzător.”.
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Prin aplicarea prevederilor mai sus menționate a rezultat că oferta financiară a operatorului
economic este de 935,242.37 lei echivalentul a 216.581,53 € (s-a folosit cursul de schimb BNR
afișat în data de 07.05.2013 după ora 15:00 de 4,3182 Lei pentru 1 Euro, și valabil pentru data de
08.05.2013).
Ca urmare a aplicării prevederilor art. 4.2.7 Evaluare conținutul financiar a rezultat că oferta
financiară nu este cea mai scăzută, prin urmare Comisia de Evaluare nu a selectat acest ofertant
ca fiind castigator.
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