










FACTORI DE EVALUARE 

 

CRITERIUL DE ATRIBUIRE: 

Cel mai bun raport calitate-pret in ceea ce priveste: 

- criteriile mentionate in continuare 

Descriere: Componenta financiara 

    PROCENT  PUNCTAJ MAXIM ALOCAT   

1 Pretul ofertei    80.00%     80.00 

Algoritm de calcul:  

a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda punctajul maxim alocat factorului de 

evaluare respectiv de 80 de puncte; 

b) pentru alt pret decat cel prevazut la lit. a) se acorda punctajul astfel: 

PO(n) = (Pretul minim/Pret(n)) x 80. Preturile care se compara in vederea acordarii punctajului 

sunt preturile fara TVA, prezentate. 

 Unde: PO(n) = punctajul ofertei n pentru factorul de evaluare Pretul ofertei; 

 Pretul minim = valoarea in lei fara TVA a ofertei cu pretul cel mai mic; 

 Pret(n) = valoarea in lei fara TVA a ofertei n; 80 = punctajul maxim alocat factorului de 

evaluare. 

Descriere: componenta tehnica 

2 Termenul de prestare 

 a serviciului           10.00%              10.00 

Algoritm de calcul:  

Tn = (Tmin/Tn) x 10 

Tn = punctajul ofertei n pentru factorul de evaluare termenul de prestare 

Tmin = cel mai mic termen de prestare ofertat 

Tn = termenul de prestare propus de ofertantul n 

Termenul maxim de prestare a serviciilor este de 30 zile. Pentru orice durata mai mare decat 

termenul maxim, oferta  va fi declarata neconforma. 

Termenul minim de prestare este de 15 zile. 

Termenul de prestare trebuie sa fie real si sa poata fi sustinut si argumentat de ofertant in cazul in 

care achizitorul va solicita clarificari. 

3 Experienta expert 

cheie        10.00%          10.00 

Algoritm de calcul: 

Punctajul aferent expertului  cheie  care intocmeste studiu se va acorda astfel: 

 -pentru experienta constand in implicarea in activitati similare in cadrul a 1(un) proiect similar a 

persoanei propuse se acorda 5 puncte. 

-pentru experienta constand in implicarea in activitati similare in cadrul a 1(un) si peste 2(doua) 

proiecte similare a persoanei propuse se acorda 10 puncte. 
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