
 

Proiect: Parteneriat pentru educație de calitate în comunitățile interetnice rurale  

Nr. RO2020/ACF_A8_MM_13 

 

 

Aprobat, 

Manager de proiect 

 
 

 

NOTĂ DE ATRIBUIRE 

Nr. Înreg. 1285 i/12.08.2022 

 

 

Modalitate de achiziție Selecție de oferte 

Obiectul achiziției 
„Servicii organizare evenimente - curs follow up (cazare, masa, pauze de cafea 

și sala)” 

Se încheie un  
     ⃝ Contract 

 

Publicitatea procedurii:  

1. Transmitere cerere de ofertă prin e-mail către 6 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 

27.07.2022 e-mail / 

www.raa.ro/achizitii 

Solicitări de clarificări/răspunsuri n/a n/a 

Termenul-limită de depunere a 

ofertelor 

08.08.2022 e-mail 

Deschiderea ofertelor 08.08.2022   

Nota de atribuire  12.08.2022  

 

 

 

 

 

http://www.raa.ro/


 

 

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. 

1264 i / 08.08.2022 

 

2.3. Procesul de evaluare 

Constatările în urma evaluării ofertelor sunt consemnate astfel: 

 

1. S.C. EVOLUTION 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 19.849,41 lei 

fără TVA 

Oferta operatorului economic – 18.680,00 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 1. Oferta tehnică: au lipsit imagini ale 

sălilor de curs propuse în cadrul ofertei. 

Ofertantului i-au fost solicitate clarificări 

(nr. Înreg. 1273 i/10.08.2022). Ofertantul 



a răspuns în termen și complet la 

solicitarea de clarificări, prin urmare 

oferta tehnică este considerate conformă. 

2. Oferta financiară: au fost solicitate 

clarificări (nr. Înreg. 1276 I / 10.08.2022) 

cu privire la cota TVA aplicată (19%). 

Răspunsul primit: a fost transmis 

centralizatorul de prețuri refăcut cu 

privire la cotele de TVA (19% pentru 

inchiriere sală și 5% pentru restul 

serviciilor). Oferta este considerate 

conformă. 

 

 

2. 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 19.849,41 lei 

fără TVA 

Oferta operatorului economic – 17.220,00 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 n/a 

 

 

 

 

 

 



 

3. S.C. MICOMIS 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 19.849,41 lei 

fără TVA 

Oferta operatorului economic – 17956,56 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) 

Da 

8 Alte observații 1. Oferta fiannciară: au fost solicitate 

clarificări (nr. Înreg. 1275 I / 10.08.2022) 

cu privire la calculul aritmetic al ofertei. 

Prin răspunsul primit (nr. Inreg RAA 

1280 E /11.08.2022)  au fost modificate 

prețurile unitare ofertate în cadrul ofertei. 

2. Ofertantului i-a fost transmisă o nouă 

solicitare de clarificare (nr inreg. 1281 

i/11.08.2022) cu privire la acest aspect. 

Răspunsul primit: a fost retransmis 

centralizatorul de prețuri refăcut, cu 

păstrarea prețurilor unitare ofertate în 

cadrul ofertei nr. înreg 1259 e/ 

08.08.2022, ora 15:29, corectându-se în 

acest fel și greșelile aritmetice 

identificate în cadrul ofertei și transmise 

prin solicitarea de clarificări nr. înreg. 

1275 I / 10.08.2022. Oferta este 

considerată conformă. 

 



 

4.  S.C. 1001 AFACERI 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 19.849,41 lei 

fără TVA 

Oferta operatorului economic –13800,00 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) 

Da 

6. Dacă răspunsul la întrebarea anterioară 

este ”Da”, clarificările privind prețul 

ofertat au fost concludente? (Da/Nu) 

Oferta financiară: au fost solicitate clarificări 

(nr. Înreg. 1274 I / 10.08.2022) cu privire la 

oferta financiară aparent neobișnuit de scăzută 

în raport cu serviciile care constituie obiectul 

contractului de achiziție.  

În urma răspunsului primit (nr. 

371/10.08.2022) se consideră conformă oferta 

depusă. 

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 EVOLUTION TRAVEL SRL este conformă 

● Oferta depusă de SC DAL TRAVEL SRL este conformă 

● Oferta depusă de SC MICOMIS SRL este conformă 

● Oferta depusă de SC 1001 AFACERI SRL este conformă 

 

2.4. Aplicarea criteriului de atribuire 

 

Ofertele admisibile sunt cele depuse de: 

 

● SC EVOLUTION TRAVEL SRL 



● SC DAL TRAVEL SRL 

● SC MICOMIS SRL 

● SC 1001 AFACERI SRL 

 

Criteriul de atribuire se aplică numai pentru ofertele admisibile. 

  

Clasamentul ofertelor este următorul: 

 

 
 

CAPITOLUL 3 

Decizia  

 

Se atribuie selecție de ofertă, având ca obiect „Servicii organizare evenimente - curs follow up (cazare, 

masa, pauze de cafea și sala)” ofertantului S.C 1001 AFACERI S.R.L pentru punctajul maxim obținut 

de 95,71 puncte.  

 

Drept pentru care s-a încheiat prezenta notă de atribuire astăzi, 12.08.2022 și are 6 (șase) pagini. 

 

 Semnătură responsabil achiziții 

 

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

Ofertant

Oferta 

financiara

Punctaj oferta financiara 

(P(n)= {Pretminim 

/Pret(n) }* 90 puncte)

Nr. servicii 

asistenta 

tehnica 

ofertate 

suplimentar Servicii asistenta tehnica ofertate suplimentar

Punctaj 

oferta 

tehnica 

(P(n)= {NFn 

/NF(max) }* 

10 puncte)

Punctaj 

total 

(Ptotal=Σ

pfi)

Sc EvolutionTravel SRL 18680

66 5

1. Prezenta unui reperezentat din partea Evolution Travel pentru o buna desfasurare a evenimentului in conditii optime .

2. Inregistrarea participantilor

3. respectarea programului stabilit de beneficiar

4. functionalitatea echipamentelor tehnice din sala de conferinta

5. debarasarea meselor etc pentru desfasurarea evenimentului in cele mai bune conditii.                 7.14 74

SC Dal Travel SRL

17220 72 7

1. Vom asigura prezenta unui delegat Dal travel pe toata perioada de desfasurare a activitatii de formare care va mentine in permanenta 

legatura cu personalul hotelului si se va ocupa de toate aspectele organizatorice astfel incat toate serviciile oferite sa fie la standardul si 

calitatea ofertata.

2. Delegatul Dal se va ocupa de asistenta tehnica in sala de conferinta, de functionarea echipamentelor tehnice

3. de aranjarea salii

4. de inregistrarea participantilor

5. de respectarea programului, astfel incat activitatile sa se realizeze corespunzator.

6. Vom pune la dispozitia beneficiarului in cazul in care este nevoie o masina cu sofer pentru deplasarea in Judetul Brasov.

7. Vom asigura transportul materialelor de curs, in cazul in care ni se solicita. 10 82

Sc Micomis SRL 17956.56 69.17 0 0 69.17

SC 1001 Afaceri SRL 13800 90 4

1. Vom asigura personal cu experiență, în vederea realizării activităților la un nivel de calitate corespunzător.

Vom nominaliza doar resursa umană care dovedeste competența și experiența necesare pentru realizarea obiectivelor contractului.

Personalul implicat în derularea contractului ce urmează a fi atribuit este în măsură să îndeplinească cerințele impuse de Autoritatea 

contractantă prin caietul de sarcini.

2. Vom asigura pentru mese de pranz si cina personal specializat de servire si debarasare,pentru pauzele de cafea vom asigura personal care 

sa asigure servirea precum si personal pentru debarasarea meselor.

3. Vom asigura personal propriu pentru indrumarea participantilor si pentru inregistrarea participantilor,personal pentru asistenta la cazare

4. Vom asigura personal pentru asistenta tehnica in sala de conferinta , pentru echipamente si sistemul de sonorizare audio-video                 5.71        95.71 

Calcul punctaj oferte pentru achizitia de Servicii organizare curs follow-up ACF 8


