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Nr. 20182/ 23.11.2012 

 

 
Modelul 1.4 – Raport de evaluare 

Achizitor FUNDATIA PENTRU DEMOCRATIE CULTURA SI LIBERTATE – FILIALA CALARASI 

 

 

Raport de evaluare 

Nr. 20182 din data 23.11.2012 

 

 

Încheiat astăzi 20.11.2012,  în vederea atribuirii contractului de achiziţie  a serviciilor de proiectare si realizare a unei 

platforme e-learning, avand ca obiect prestarea de servicii de proiectare si realizare website, contract cofinanţat în cadrul proiectului Danube 

Cross-border System for Earthquakes Alert, cod MIS-ETC 1021(cod anterior 636) din Fondul European de Dezvoltare Regională şi 

fonduri de la bugetul de stat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, precum şi din fonduri proprii. 

  Procedura de selectare a ofertelor se realizează în conformitate cu Anexa 4 din contractul de finanţare nr 52573 din data 

05.08.2010 în contextul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013. 

 

  Comisia de evaluare a ofertelor este compusă din: 

Nr. crt. Nume şi prenume Rol în comisia de evaluare 
Calitatea deţinută în cadrul 

organizaţiei 

1 Valentin Duta Presedinte Deputy Manager 

2 Simina Seuleanu Membru Comunication Manager 

3 Alexandru Bica Membru It Manager 

 

  Până la data şi ora  limită de primire a ofertelor au fost înregistrate un număr de 1 oferte, după cum urmează: 

1. S.C. QUALITY BUSINESS SOLUTIONS S.R.L., cu scrisoarea de inaintare din data de 05.11.2012, inregistrata sub nr. 
20168, ora: 09:55; 
 
 

Dupa data şi ora  limită de primire a ofertelor au fost înregistrate un număr de 1 oferte, după cum urmează: 

1. S.C. D&D MEDIA S.R.L., cu scrisoarea de inaintare din data de 05.11.2012, inregistrata sub nr. 20169, ora: 10:01 

 

Toate ofertele primite în termenul limită au fost evaluate din punct de vedere administrativ, precum şi al cerinţelor minime, 

prescripţiilor, caracteristicilor de natură tehnică stabilite prin documentaţia pentru ofertanţi transmisă operatorilor economici. 

Următoarele oferte nu îndeplinesc cerinţele administrative, respectiv nu au fost însoţite de toate documentele solicitate prin 

documentaţia de atribuire şi sunt declarate inadmisibile: 

Nr. crt. Denumire ofertant Motivele pentru care oferta a fost declarată 

inadmisibilă 

1 S. Nu este cazul  

 

Următoarele oferte nu îndeplinesc cerinţele minime, prescripţiile, caracteristicile de natură tehnică şi sunt declarate oferte 

inadmisibile: 

Nr. crt. Denumire ofertant Motivele pentru care oferta nu corespunde                

cerinţelor minime, prescripţiilor, caracteristicilor de natură 

tehnică stabilite prin documentatia de atribuire 

1     Nu este cazul    

2     Nu este cazul  

 

 



2 

 

Pentru ofertele care au îndeplinit cerinţele minime, prescripţiile, caracteristicile de natură tehnică etc. descrise în documentaţia 

pentru ofertanţi elaborată pentru achiziţia   serviciilor de proiectare si realizare a unei platforme e-learning s-a aplicat criteriul de atribuire: 

Pretul cel mai scazut 

După caz:  

[a) În urma aplicării criteriului de atribuire preţul cel mai scăzut a rezultat următoarea situaţie: 

Nr.crt Denumire ofertant 

Pret ofertat 

(euro, fara 

TVA)1 

 

Punctaj acordat2 Clasament final 

1.  S.C.QUALITY  

BUSINESS  

SOLUTIONS S.R.L 

19.500 Euro  1 

sau 

b) Pentru criteriului de atribuire oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, punctajele acordate ofertelor de 

fiecare evaluator au fost următoarele: 

Evaluator / Denumire 

ofertant 
Denumire ofertant 1 Denumire ofertant 2 Denumire ofertant 3 

Denumire ofertant  

…n 

Evaluator 1 

Punctaj total = 

punctaj factor 

evaluare 1 + factor 

evaluare 2 + …. 

Idem Idem Idem 

Evaluator 2 Idem    

Evaluator …n     

 

În urma punctajelor a rezultat următoarea situaţie: 

Nr. crt. Denumire ofertant 

Preţ ofertat 

(lei, fara TVA)3 

 

Punctaj acordat4 Clasament final 

    1 

    2 

 

Următoarele clarificări au fost solicitate ofertanţilor în timpul procesului de evaluare: 

1. 20174/09.11.2012 

 

 

În conformitate cu prevederile documentaţiei pentru ofertanţi elaborată pentru achiziţia serviciilor de proiectare si realizare a unei 

platforme e-learning, oferta selectată şi declarată câştigătoare este oferta depusă de S.C.QUALITY BUSINESS SOLUTIONS 

S.R.L , pentru preţul oferit de 19500 Euro, fără TVA. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul raport de evaluare în 2 exemplare, având anexate declaraţiile pe propria răspundere 

privind conflictul de interese. 

Semnăturile membrilor comisiei de evaluare a ofertelor: 

 

Semnăturile membrilor comisiei de evaluare a ofertelor:  

 

 

 

 

 

 

 

     L.S. 

                                                 
1 Se va completa doar în cazul în care criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut. 
2 Se va completa doar în cazul în care criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasă din punct 
de vedere economic, cu detalierea acordării punctajului pe fiecare factor de evaluare. 
3 Se va completa doar în cazul în care criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut. 
4 Se va completa doar în cazul în care criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasă din punct 
de vedere economic cu detalierea acordării punctajului pe fiecare factor de evaluare. 


