Raport de Evaluare
Nr. inreg. RAA 4000 I /30.10.2013
1. Titlul Proiectului: “Dezvoltarea capacităţii personalului medical din cadrul Programului
National de Control al Tuberculozei in managementul cazului MDR-TB” (O2SDA2)
implementat de CPSS
2. Obiectul serviciilor: pachet servicii turistice necesare in cadrul proiectului O2 SDA2 I1 pentru
sesiunile de instruire cu personalul medical TB
3. Metodă aplicată: Cerere de oferte
4. Termenul limită pentru depunerea ofertelor: 30.10.2013, 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: 2.
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 si EURO
I. SC DAL TRAVEL SRL
144.055,49 LEI echivalent a
32.423,02 €
II. SC GOLD ORGANISING EVENTS SRL
144.255,39 LEI echivalent a
32.468,02 €
7. În conformitate cu metoda Cerere de oferte şi în baza rezultatelor evaluării Ofertelor depuse,
Comisia de Evaluare recomandă acordarea contractului firmei SC DAL TRAVEL S.R.L. 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/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 GOLD ORGANISING EVENTS SRL
Oferta a fost primita si inregistrata la sediul RAA sub nr. 3989 E/30.10.2013, ora locala 09:58
Ofertantul a depus documentele administrative din analiza carora a reiesit ca au capacitatea de
indeplini contractul daca ar fi selectati castigatori. 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 DAL TRAVEL SRL
Oferta a fost primita si inregistrata la sediul RAA sub nr. 3988 E/30.10.2013, ora locala 09:53
Ofertantul a depus documentele administrative din analiza carora a reiesit ca au capacitatea de
indeplini contractul daca ar fi selectati castigatori. Oferta tehnica este in conformitate cu cerintele
din Anexa 1 la cererea de oferta. In plus ofertantul a prezentat certificat ISO 9001:2008 ceea ce
demonstreaza ca au implementate standarde si proceduri.
Oferta financiara are pretul cel mai scazut, prin urmare Comisia de Evaluare a selectat acest
ofertant ca fiind castigator.
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