
 

Proiect: Parteneriat pentru educație de calitate în comunitățile interetnice rurale  
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Aprobat, 

Manager de proiect 

 

 
 

NOTĂ DE ATRIBUIRE 

 

 

Modalitate de achiziție Selecție de oferte 

Obiectul achiziției 
„Servicii organizare evenimente cursuri A4” 

Se încheie un  
⃝ Contract 

 

Publicitatea procedurii:  

1. Transmitere cerere de ofertă prin e-mail către 5 operatori economici ce desfașoară 

activități pe piața de profil  

2. Publicarea cererii de ofertă pe site-ul propriu www.raa.ro, sectiunea Achizitii  

 

 

CAPITOLUL 1 

Informații generale 

 

1.1. Norme aplicabile 

 

Procedura - Selecție de oferte, în conformitate cu prevederile Anexei 6 – Reguli pentru 

realizarea achizițiilor și ale Ghidului pentru realizarea achizițiilor în cadrul Active Citizens 

Fund România. 

 

1.2. Calendarul modalității de atribuire 

 

Calendarul derulării 

modalității de atribuire 

Data/ora Locul  

Publicarea/transmiterea 

specificațiilor 

tehnice/documentației pentru 

ofertanți 

01.09.2021 e-mail / 

www.raa.ro/achizitii 

Solicitări de 

clarificări/răspunsuri 

n/a n/a 

http://www.raa.ro/


Termenul-limită de depunere a 

ofertelor 

13.09.2021 e-mail 

Deschiderea ofertelor 13.09.2021  

Nota de atribuire  14.09.2021  

 

 

CAPITOLUL 2 

Modul de desfășurare a modalității de achiziție  

 

2.1. Solicitări/răspunsuri la clarificări până la termenul-limită de depunere a ofertelor 

 

n/a 

 

2.2. Ședința de deschidere a ofertelor, dacă s-a organizat 

Ofertele au fost primite electronic. S-a întocmit procesul verbal de deschidere al ofertelor nr. 

Înreg. 1340 i / 13.09.2021 

 

2.3. Procesul de evaluare 

Constatările în urma evaluării ofertelor sunt consemnate astfel: 

 

1. S.C. DAL TRAVEL S.R.L.  

 

 

Cerințe de participare 

Nr. 

crt. 

Solicitare Modul de îndeplinire a cerinței  

1 DECLARAŢIE privind conflictul de 

interese – FORMULARUL 1 

Da  

2 Certificat unic de înregistrare (CUI) Da  

3 Certificat constatator emis de Oficiul 

Registrului Comerțului 

Da  

Propunerea tehnică  

⃝ Conformă  

 

Propunere financiară 

1. Valoare estimată este de 33.082,35 lei 

fără TVA 

Oferta operatorului economic – 27.350,00 

lei, fără TVA 

2. Propunerea financiară are o valoarea 

cu mai mult de 10% peste valoarea 

estimată (Da/Nu) 

Nu  

3. Propunerea financiară depășește 

valoarea estimată, dar cu mai puțin de 

10% din aceasta (Da/Nu) 

Nu  

4. Dacă răspunsul la întrebarea 

anterioară este ”Da”, se pot 

disponibiliza fonduri în plus pentru 

finanțarea contractului? (Da/Nu) 

n/a 

5. Propunerea financiară are un preț 

aparent neobișnuit de scăzut? (Da/Nu) 

Nu  



6. Dacă răspunsul la întrebarea 

anterioară este ”Da”, clarificările 

privind prețul ofertat au fost 

concludente? (Da/Nu) 

n/a 

7. În formularul de ofertă și în 

Centralizatorul de prețuri există erori 

aritmetice? (Da/Nu) 

Nu 

8 Alte observații  

 

 

2. S.C. AVANGARDE BUSINESS GROUP S.R.L.  

 

 

Cerințe de participare 

Nr. 

crt. 

Solicitare Modul de îndeplinire a cerinței  

1 DECLARAŢIE privind conflictul de 

interese – FORMULARUL 1 

Da  

2 Certificat unic de înregistrare (CUI) Da  

3 Certificat constatator emis de Oficiul 

Registrului Comerțului 

Da  

Propunerea tehnică  

⃝ Conformă  

 

Propunere financiară 

1. Valoare estimată este de 33.082,35 lei 

fără TVA 

Oferta operatorului economic – 28.100,00 

lei, fără TVA 

2. Propunerea financiară are o valoarea 

cu mai mult de 10% peste valoarea 

estimată (Da/Nu) 

Nu  

3. Propunerea financiară depășește 

valoarea estimată, dar cu mai puțin de 

10% din aceasta (Da/Nu) 

Nu  

4. Dacă răspunsul la întrebarea 

anterioară este ”Da”, se pot 

disponibiliza fonduri în plus pentru 

finanțarea contractului? (Da/Nu) 

n/a 

5. Propunerea financiară are un preț 

aparent neobișnuit de scăzut? (Da/Nu) 

Nu  

6. Dacă răspunsul la întrebarea 

anterioară este ”Da”, clarificările 

privind prețul ofertat au fost 

concludente? (Da/Nu) 

n/a 

7. În formularul de ofertă și în 

Centralizatorul de prețuri există erori 

aritmetice? (Da/Nu) 

Nu 

8 Alte observații  

 

În baza constatărilor, s-au decis următoarele: 



 

● Oferta depusă de SC DAL TRAVEL SRL este conformă 

● Oferta depusă de SC AVANGARDE BUSINESS GROUP SRL este conformă 

 

 

2.4. Aplicarea criteriului de atribuire 

 

Ofertele admisibile sunt cele depuse de: 

 

● SC DAL TRAVEL SRL 

● SC AVANGARDE BUSINESS GROUP SRL 

 

Criteriul de atribuire se aplică numai pentru ofertele admisibile. 

  

Clasamentul ofertelor este următorul: 

 

Locul Ofertant 

Oferta 

financiar

a 

Punctaj 

oferta 

financiara 

(P(n)= 

{Pretmini

m /Pret(n) 

}* 90 

puncte) 

Servicii 

in plus 

Punctaj 

oferta 

tehnica 

(P(n)= 

{NFn 

/NF(max) 

}* 10 

puncte) 

Punctaj total 

(Ptotal=Σpfi

) 

I 

Sc Dal 

Travel 

SRL 

27.350,00 90 20 10 100 

II 

SC 

Avangard

e Business 

Group 

SRL 

28.100,00 88 4 2 90 

 

 

CAPITOLUL 3 

Decizia  

 

Se atribuie selecție de ofertă, având ca obiect Servicii organizare evenimente cursuri A4 

ofertantului S.C DAL TRAVEL S.R.L pentru punctajul maxim obținut (prețul de 27.350,00 

lei, fără TVA și serviciile ofertate suplimentar). 

 

Drept pentru care s-a încheiat prezenta notă de atribuire astăzi, 14.09.2021 și are 4 (patru) 

pagini. 

 



 Semnătură responsabil achiziții 

 

 

Pentru rubricile care nu necesită completare se va menționa sintagma „Nu este cazul” 


