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Raport de Evaluare  

Nr. inreg. RAA 2738 I /30.05.2013 

 

1. Titlul Proiectului: TUBIDU - Empowering Civil Society and Public Health System to Fight 
Tuberculosis Epidemic Among Vulnerable groups system  
 
2. Obiectul serviciilor: traduceri si interpretariat necesare in cadrul proiectului TUBIDU - 
Empowering Civil Society and Public Health System to Fight Tuberculosis Epidemic Among 
Vulnerable groups system  
 
3.  Metodă aplicată: Cerere de oferte  

 
4. Termenul limită pentru prezentarea Scrisorilor de Interes 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: 2. 
 
6. Clasificarea ofertantilor calificaţi în urma evaluării Ofertelor (pretul cel mai scazut): 

Numele Firmei/Ofertantului 

(clasificarea în funcţie de pretul cel mai scazut) 
Oferta financiara (exclusiv 

TVA), LEI si EURO 

I. SC HR SPECIALISTS SRL 1.898,00 LEI 
438,36€  

 
7. În conformitate cu metoda Cerere de oferte şi în baza rezultatelor evaluării  Ofertelor depuse, 
Comisia de Evaluare recomandă acordarea contractului firmei SC HR SPECIALISTS S.R.L. 
avand in vedere faptul ca oferta este conforma cu cerintele din Termenii de Referinta si are pretul 
unitar cel mai scazut.  
 

Membrii Comisiei de Evaluare (numele/semnătura): 
 

1. Ana-Maria Duca, Manager Achizitii   / _______________  

2. Mihaela Nacu, Ofiter Financiar / Manager Financiar ad Interim   / _______________  

3. Mihaela Rosca, Asistent Financiar & Achizitii  / _______________  
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Rezumatul evaluării: 
 

1. SC HR SPECIALISTS SRL 
 
Oferta a fost primita si inregistrata la sediul RAA sub nr. 2574E/29.05.2013, ora locala 09:18.  
Oferta tehnica este in conformitate cu cerintele Achizitorului, echipa de traducatori/interpreti 
propusa are autorizatie de traducator/interpret in vigoare si experienta in domeniu. Ofertantul a 
depus documente administrative din analiza carora a reiesit ca are capacitatea de a indeplini 
contractul daca ar fi selectat castigator. 
Oferta financiara are preturile unitare cele mai scazute, prin urmare Comisia de Evaluare a 
selectat acest ofertant ca fiind castigator. 
 

2. PFA ALEXANDRA I.G. PANAITE 
 
Oferta a fost primita si inregistrata la sediul RAA sub nr. 2595 E/29.05.2013, ora locala 09:55.  
Ofertantul a depus documente administrative din analiza carora a reiesit ca are capacitatea de a 
indeplini contractul daca ar fi selectat castigator. Echipa de traducatori/interpreti propusa 
prezinta autorizatie de traducator/interpret in vigoare si experienta in domeniu.  
Oferta financiara nu a respectat cerintele Achizitorului cu privire la pretul unitar pentru serviciile 
de interpretariat/traducere simultana si anume « pretul per persoana (interpret) per zi/limbă de 
interpretare », ofertantul prezentand pret unitar pe ora de servicii interpretariat/traducere 
simultana. Prin urmare Comisia de evaluare a hotarat descalificarea acestui ofertant datorita 
nerespectarii cerintelor mininale din Cererea de oferta.  
 
 
 
 


