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Anexa 6.5 - Notificare privind rezultatul evaluării (CO) 

 
 
 
Nr. Înreg. 7194/01.07.2021 
 
 
 
Către: S.C. Mondial Air S.R.L. 
Str. Teodor Mihaly, nr. 62, Cluj-Napoca, tel. 0264-430470, office@mondial-holiday.ro, 
www.mondial-holiday.ro 
 

 
NOTIFICARE 

privind rezultatul evaluării ofertelor depuse pentru achiziția de  
servicii de transport, cazare, masă aplicație de teren 

 
 
Vă comunicăm că, în urma evaluării ofertelor depuse, oferta dvs. s-a clasat pe locul II. Oferta 
clasată pe primul loc a avut un preț total de 44.000 lei, fără TVA.  
 
Termen de contestare: maxim 3 zile lucratoare de la data primirii prezentei notificari. 

 
 

Director de grant, 

Conf. dr. Ioan FODOREAN 

 

Reprezentant legal, 

Prof. dr. Daniel-Ovidiu DAVID 

  

mailto:office@mondial-holiday.ro
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Nr. Înreg. 7195/01.07.2021 
 
 
 
Către: S.C. Sfara Tours Cluj SRL 
Calea Turzii, nr. 16, Cluj-Napoca, tel. 0264-595638, info@sfaratours.ro, 
www.sfaratours.ro 

 
 

NOTIFICARE 
privind rezultatul evaluării ofertelor depuse pentru achiziția de  

servicii de transport, cazare, masă aplicație de teren 
 

 
Vă comunicăm că, în urma evaluării ofertelor depuse, oferta dvs. nu a indeplinit cerinta de 
conformitate financiara, pretul acesteia depasind valoarea estimata a procedurii si bugetul 
alocat achizitiei. Oferta clasată pe primul loc a avut un preț total de 44.000 lei , fără TVA.  

 
Termen de contestare: maxim 3 zile lucratoare de la data primirii prezentei notificari. 
 

Director de grant, 

Conf. dr. Ioan FODOREAN 

 

 

Reprezentant legal, 

Prof. dr. Daniel-Ovidiu DAVID 

 

  

mailto:info@sfaratours.ro
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Nr. Înreg. 7196/01.07.2021 
 
 
 
Către: S.C. Air Express S.R.L. 
Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 20, ap. 1, Cluj-Napoca, tel. 0264-434082, 
office@airexpress.ro, www. airexpress.ro 

 
 
 

NOTIFICARE 
privind rezultatul evaluării ofertelor depuse pentru achiziția de  

servicii de transport, cazare, masă aplicație de teren 
 

 

Vă comunicăm că, în urma evaluării ofertelor depuse, oferta dvs. s-a clasat pe locul I. Vă 
invităm la sediul Beneficiarului pentru a semna contractul. 
 
 
 

Director de grant, 

Conf. dr. Ioan FODOREAN 

 

 

Reprezentant legal, 

Prof. dr. Daniel-Ovidiu DAVID 
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