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Anexa 6.5 - Notificare privind rezultatul evaluării (CO) 

Nr. Înreg. 8328/20.07.2021

Către: Astona Tech SRL 
Satu-Mare, B-dul Independeței, Bloc UH46, Apartament 6, office@astonatech.ro 

NOTIFICARE 
privind rezultatul evaluării ofertelor depuse pentru achiziția de 

laptopuri 

Vă comunicăm că, în urma evaluării ofertelor depuse, oferta dvs. nu a îndeplinit cerința de 
conformitate financiară, depășind valoarea estimată a procedurii și bugetul alocat achiziției. 
Oferta clasată pe primul loc a avut un preț total de 13.047,16 lei, fără TVA.  

Termen de contestare: maxim 3 zile lucrătoare de la data primirii prezentei notificări. 

Director de grant, 

Conf. dr. Ioan FODOREAN 

Reprezentant legal, 

Prof. dr. Daniel-Ovidiu DAVID 
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Anexa 6.5 - Notificare privind rezultatul evaluării (CO) 

Nr. Înreg. 8329/20.07.2021 

Către: BN BUSINESS SRL 
Cluj-Napoca, str. Fabricii nr. 143A, office@bnb.ro, diana.puscas@bnb.ro 

NOTIFICARE 
privind rezultatul evaluării ofertelor depuse pentru achiziția de 

laptopuri 

Vă comunicăm că, în urma evaluării ofertelor depuse, oferta dvs. nu a îndeplinit nici cerința 
de conformitate tehnică, nici cerința de conformitate financiară, depășind valoarea estimată 
a procedurii și bugetul alocat achiziției. Oferta clasată pe primul loc a avut un preț total de 
13.047,16 lei, fără TVA.  

Termen de contestare: maxim 3 zile lucrătoare de la data primirii prezentei notificări. 

Director de grant, 

Conf. dr. Ioan FODOREAN 

Reprezentant legal, 

Prof. dr. Daniel-Ovidiu DAVID 

mailto:office@bnb.ro
mailto:diana.puscas@bnb.ro
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Nr. Înreg. 8330/20.07.2021  

Către: Atex Computer SRL 
Cluj-Napoca, Str. Stephan Ludwig Roth, nr. 21, office@atexpc.ro 

NOTIFICARE 
privind rezultatul evaluării ofertelor depuse pentru achiziția de 

laptopuri 

Vă comunicăm că, în urma evaluării ofertelor depuse, oferta dvs. nu a îndeplinit cerința de 
conformitate financiară, depășind valoarea estimată a procedurii și bugetul alocat achiziției. 
Oferta clasată pe primul loc a avut un preț total de 13.047,16 lei, fără TVA.  

Termen de contestare: maxim 3 zile lucrătoare de la data primirii prezentei notificări. 

Director de grant, 

Conf. dr. Ioan FODOREAN 

Reprezentant legal, 

Prof. dr. Daniel-Ovidiu DAVID 

mailto:office@atexpc.ro
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Nr. Înreg. 8330/20.07.2021   

Către: ETA2U SRL  
Timișoara, Str. Gheorghe Dima nr. 1, office@eta2u.ro 

NOTIFICARE 
privind rezultatul evaluării ofertelor depuse pentru achiziția de 

laptopuri 

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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Nr. Înreg. 8332/20.07.2021   

Către: SC Dante International SRL  
București, Str. Virtuții nr. 148, E47, seap@emag.ro 

NOTIFICARE 
privind rezultatul evaluării ofertelor depuse pentru achiziția de 

laptopuri 

Vă comunicăm că, în urma evaluării ofertelor depuse, oferta dvs. nu a îndeplinit cerința de 
conformitate financiară, depășind valoarea estimată a procedurii și bugetul alocat achiziției. 
Oferta clasată pe primul loc a avut un preț total de 13.047,16 lei, fără TVA.  

Termen de contestare: maxim 3 zile lucrătoare de la data primirii prezentei notificări. 

Director de grant, 

Conf. dr. Ioan FODOREAN 

Reprezentant legal, 

Prof. dr. Daniel-Ovidiu DAVID 

mailto:seap@emag.ro

