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Criteriul de atribuire

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului este cel mai bun raport calitate -  preţ.

avizare

Nr. crt. i i i  FÂCTORDE EVALUARE ®IS PUNCTAJ
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proiectant instalaţii (electrice, sanitare, termice). EpCs 
concretizata în numărul de proiecte similare in care fiecare din 
cele 3 persoane au îndeplinit acelaşi tip de activitati ca cele pe 
care urmeaza sa le indeplineasca in viitorul contract. 
Experienţa flecarei persoane-cheie in parte va avea un punctaj 
de 20p.

60

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul

Punctaj pentru 
preţul ofertei, Po

Pentru cel mai scăzut preţ dintre preţurile ofertelor se acordă punctajul maxim
alocat de 40 de puncte________________________________________________
Pentru celelalte preţuri punctajul se acordă astfel:
P0 -  ( pret minim / pret ofertat) x punctajul maxim alocat
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Preţurile care se compară în scopul stabilirii clasamentului sunt preţurile totale oferite pentru 
serviciile ofertate conform caietului de sarcini, exprimate în RONfară TVA.___________________

Punctaj pentru 
Experienţa 

persoanelor- 
cheie, Epc

Suma punctajelor maxime alocate persoanelor-cheie trebuie sa fie egala cu 60 
puncte, respectiv cu punctajul alocat factorului de evaluare “Experienţa 
persoanelor-cheie”. Experienţa fiecărei persoane-cheie in parte va avea un 
punctaj de maxim 20 puncte.
Punctajul aferent experienţei persoanelor-cheie se va acorda pentru fiecare in 
parte, astfel:
a) pentru experienţa constând in implicarea intre 1-2 proiecte a persoanei propuse 
se acorda V4 din punctajul maxim alocat persoanei-cheie respective;
b) pentru experienţa constând in implicarea intre 3 si 5 proiecte a persoanei 
propuse se acorda V2 din punctajul maxim alocat persoanei-cheie respective;
c) pentru experienţa constând in implicarea in mai mult de 5 proiecte a persoanei 
propuse se acorda punctajul maxim alocat persoanei-cheie respective.

Algoritmul de punctare a echipei de persoane-cheie, se va aplica individual, fiecărei persoane /  
lider de echipă, în limita unui punctaj maxim alocat acestuia si nu prin alocarea unui punctaj 
raportat la întreaga echipă de persoane-cheie (se vor puncta 3 persoane-cheie).

Informaţii administrative: Caietul de sarcini şi Formularul de contract sunt ataşate prezentei invitatii.
Limba de redactare a ofertei: Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: LEI
Data limita de depunere a ofertelor 29.01.2018 ora 09,00

Condiţii de prestare: conform caiet de sarcini şi expertiză tehnică anexată prezentei invitaţii.

Recepţie: Plata se va face după recepţionarea de către beneficiar a serviciului prin Procesul verbal de 
recepţie a serviciului, care confirmă faptul că serviciul a fost finalizat In termenul solicitat, şi în 
conformitate cu cerinţele prezentate în caietul de sarcini.

Preţul: preţul este ferm şi nu se ajustează.

Valabilitatea ofertei: Perioada de valabilitate a ofertei va fi de 60 zile calendaristice de la data 
depunerii ofertei.

Valoare estimată fără T.V.A.: 8.000 Iei;

a) Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să respecte specificaţiile prevăzute în prezentul Caiet 
de sarcini. Propunerea tehnică se întocmeşte astfel încât procesul de evaluare şi informaţiile cuprinse în 
aceasta să permită identificarea facilă a corespondenţei cu termenii de referinţă din caietul de sarcini. 
Propunerea tehnică trebuie să dovedească angajamentul ofertantului de a realiza serviciile în acord cu 
toate specificaţiile menţionate în caietul de sarcini.

b) Cu privire Ia Formularul de contract, ofertanţii vor depune o declaraţie prin care sunt de acord cu 
clauzele contractuale obligatorii. Se permite formularea de amendamente pentru formularul de 
contract odată cu depunerea ofertei, dar nu şi pentru secţiunea Clauze Obligatorii.

c) Ofertantul va depune un certificat constatator în original sau copie conform cu originalul, emis 
de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Teritorial, din care să rezulte că obiectul de



activitate al operatorului economic include şi obiectul achiziţiei; datele precizate în acest document vor 
fi reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor.

d) Ofertantul va prezenta autorizaţii şi orice alt document care să ateste faptul că acesta are 
dreptul de a efectua serviciile solicitate conform caietului de sarcini.

Ofertele incomplete nu vor fi luate în considerare.

Termen limită de finalizare: Termenul de execuţie este de 25 zile calendaristice de la data semnării 
contractului de către ambele părţi.

Date de contact ale Achizitorului

Ofertele vor ff trimise în atenţia:
Universitatea“ Ştefan cel Mare” din Suceava, str. Universităţii, nr, 13, cod 720 229, corp F, camera 001, 
între orele 8:00 a.m, si 16:00, de luni până vineri.

Pentru informaţii suplimentare:
Telefon/fax: 0230 216147 int 424 
Email: ramonam@usv.ro

Operatorii economici interesaţi pot obţine mai multe informaţii despre documentaţia de atribuire printr-o 
solicitare în scris, de luni-vineri, între orele 09.00 - 16.00 (ora locală), cu excepţia sărbătorilor legale, la 
adresa de mai sus.

ŞEF SERVICIU ACHIZIŢII#UBLICE, 
Jr. Eugenia

ADMINISTRATOR FINANCIAR, 
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