




 
7. Evaluarea ofertelor 
În urma examinării din punct de vedere tehnic și financiar a ofertelor calificate, Comisia de evaluare a 
constatat următoarele: 

Nr. 
Crt. 

Denumirea 
Ofertantului 

Bunuri/ lucrări/ servicii 
ofertate 

Conformi
tatea cu 

specificați
ile 

tehnice 
DA/NU 

Preț ofertat, fără 
TVA 
(LEI) Conformiatte 

financiară 

1 

SC PRINT EXPERT 
SIMACO SRL 

Materiale de învățare Anul II DA 3219,30 lei LOT 1 
2115,40 lei LOT 2 

NU - Prețul 
ofertei 
depășsește 
valoarea 
estimată de 
3025,20 lei LOT 1 
si 2084,00 LOT 2  

2 
SC UNIFORM 
RESOURCES SRL 

Materiale de învățare Anul II DA 2446,50 lei LOT 1 
1580,00 lei LOT 2 

DA 

3 

S.C. OFFICE&MORE SRL Materiale de învățare Anul II DA 4219,50 lei LOT 1 
2760,80 lei LOT 2 

NU - Prețul 
ofertei 
depășsește 
valoarea 
estimată de 
3025,20 lei LOT 1 
si 2084,00 LOT 2 

4 
SC OFFICE PRO MEDIA 
SRL 

Materiale de învățare Anul II DA 2937,00 lei LOT 1 
1877,00 lei LOT 2 

DA 

 
Din cele ____ oferte calificate, _____ oferte NU sunt conforme cu specificațiile tehnice/ caietul de sarcini. 
Aceste oferte sunt prezentate în tabelul următor: (dacă este cazul) 

Nr. Crt. Denumirea Ofertantului 
Justificarea 

neîndeplinirii 
specificațiilor tehnice 

 NU ESTE CAZUL  

 
Ofertele care nu sunt conforme cu specificațiile tehnice/caietul de sarcini nu au fost evaluate din punct de 
vedere financiar și au fost respinse. 
În urma verificării financiare a ofertelor , Comisia de evaluare a constatat următoarele erori de calcul: (se 
completează doar dacă este cazul) 

Nr. Crt. Denumirea Ofertantului 
Preț ofertat, 

fără TVA 
(LEI) 

Preț corectat, 
fără TVA 

(LEI) 

Justificarea 
corecției 

 NU ESTE CAZUL    

 
Ofertanții au fost informați cu privire la erorile de calcul și, în urma solicitării Beneficiarului, un număr de 
_______au acceptat corecția efectuată, iar un număr de ____/nu a acceptat. Ofertanții care nu au acceptat  
corecțiile financiare sunt: 
Ofertele pentru care nu au fost acceptate corecțiile financiare propuse au fost respinse.  
Anexele privind evaluarea tehnică și evaluarea financiară a ofertelor sunt atașate prezentului Raport. 
  




















