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NOTĂ JUSTIFICATIVĂ DE ATRIBUIRE 

Nr. înreg. 490 I /06.07.2018 

  

  Încheiată astăzi, 06.07.2018, în vederea atribuirii contractului de furnizare computer portabile - 

laptopuri, contract finanțat în cadrul proiectului “Profesori pregatiti - profesori motivati!, POCU 

73/6/6/105405”, derulat în cadrul Programul Opreațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa Prioritara: 

Educație și competențe, Componenta 1: Programul PROFESORI MOTIVAȚI ÎN SCOLI DEFAVORIZATE, 

Operațiunea: Îmbunatațirea competențelor personalului didactic din învațamântul pre-universitar în 

vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei scoli 

incluzive. 

Atribuirea contractului de furnizare se va realiza prin Achiziție directă, în conformitate cu prevederile 

Ordinului MFE nr. 1284/2016, privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile 

solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuire contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate 

din fonduri europene, cu modificările și completările ulterioare. 

Până la data și ora limită de primire a ofertelor, respectiv 29.06.2018, ora locală 17:00, au fost primite  

un număr de 4 oferte. 

Ofertele primite în ordinea numărului de înregistrare: 

Numele Firmei/Ofertantului 

 

Total oferta 

financiara (fara 

TVA), Lei 

Conformitate cu 

cerintele din 

invitatia de 

participare 

solicitate 

Admis/respins 

 

I.  Flanco Retail SA 

nr inreg 443 E/19.06.2018, ora 

16 :02 

13.235,25 lei NU RESPINS 

II. SC Altex Romania SRL 

nr inreg 449 E/22.06.2018, ora 

09 :41 

14.361,35 lei NU RESPINS 

III. SC Chrome Computers SRL 

nr inreg 464 E/28.06.2018, ora 

11 :30 

12.365,65 lei DA  ADMIS 
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IV. SC Common SRL 

nr inreg 465 E/28.06.2018, ora 

11 :53 

14.877,50 lei NU RESPINS 

 

În conformitate cu specificațiile conținute în Invitația de participare transmisă de RAA şi în baza 

rezultatelor evaluării ofertelor depuse, contractul  este atribuit ofertantului SC Chrome Computers SRL, 

având in vedere faptul ca oferta depusă este conformă cu specificatiile tehnice solicitate, are prețul cel 

mai scăzut și este conform cu valoarea estimată a achiziției. 

 

 

Întocmit 

Mariana Bratosin, Expert Achiziții 

 

 

 


