Formular

Anunţ de atribuire
(numai în cazul în care există anunţ de participare)

Denumirea şi adresa achizitorului:
...........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Contractul de achiziţie…………………….. (descriere succintă a obiectului )………………………….
Data atribuirii (semnării) contractului de lucrări…(zz/ll/aa)………
Criteriul de atribuire…………………..
Numărul de oferte primite:...........
Denumirea şi adresa ofertantului/ofertanţilor câştigător/câştigători:
......................................................................................................................……………………………………

Preţul sau gama preţurilor plătite…………………………………………………………….
Data publicării anunţului de participare: .................( zz/ll/aa)……………............................
Alte informaţii:…………………………………………………………………………………...

ANUNT DE PARTICIPARE/INVITAŢIE DE PARTICIPARE
ACHIZITOR
DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT
Denumire oficială:
Adresă:
Localitatea:
Cod poştal:
Punct(e) de contact:
Telefon:
Persoană de contact:
E-mail:
Fax:
Adresă (adrese) Internet (după caz)

Ţară:

În vederea implementării Proiectului cofinanţat prin POP (…denumirea proiectului/Număr
contract de finanţare……….), se demarează procesul de achiziţie având ca obiect
servicii/produse/lucrări (……descrierea succintă a obiectului contractului de achiziţie……..).
Valoarea estimată fără TVA (după caz): …………….
Surse de finanţare: FEP……….. (valoare/%)
Proprii………….(valoare/%)
Criteriul de atribuire:
(Cel mai mic preţ/ Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic)
Modalităţile de obţinere a Documentaţiei pentru ofertanţi
(sediul achizitorului/e-mail/fax/adresă web…)
Termenul Limită de depunere a ofertelor
Data: □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) Ora: ——————————
Alte informaţii suplimentare:……………………………..

(Antet / date de identificare ale achizitorului)
..............................................

Comunicare privind rezultatul procedurii
Scrisoare de înştiinţare a ofertanţilor necâştigători
Către,
SC.__(denumire/adresă)_____

Prin prezenta vă facem cunoscut că în urma evaluării ofertelor depuse la
procedura de atribuire a contractului de achiziţie ____________________, oferta
dumneavoastră
nu
a
fost
declarată
câştigătoare,
deoarece
________________________________(motive)______________________________
Tot odată vă facem cunoscut că oferta depusă de S.C. _________________ cu
preţul de ______________ a fost declarată câştigătoare.
Eventulalele contestaţii se pot depune până la data de.......... .../la locaţia stabilită
în documentaţia pentru ofertanţi.
Vă mulţumim pentru participare şi sperăm într-o colaborare viitoare,
Cu stimă,
__________________
(semnătură autorizată)

(Antet / date de identificare ale achizitorului)
..............................................

Comunicare privind rezultatul procedurii
Scrisoare de înştiinţare a ofertantului câştigător

Către,
SC.__(denumire/adresă)_____

Prin prezenta vă facem cunoscut că în urma evaluării ofertelor depuse la
procedura de atribuire a contractului de achiziţie

____________________, oferta

dumneavoastră, cu preţul de ______________ şi o perioadă de valabilitate de
________, a fost declarată câştigătoare.
În acest sens vă invităm în data de........................... la sediul societăţii noastre, pentru
semnarea contractului.
Cu stimă,
__________________
(semnătură autorizată)

DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI PENTRU ACHIZIŢIA
„…………………………………………”
(denumirea contractului de achiziţie)

Achizitor (beneficiar POP 2007-2013):
Titlul proiectului POP 2007-2013:
Număr proiect POP 2007-2013:

1. INFORMAŢII GENERALE
1.1. Achizitor:
Denumire: …………………………………………………………………………..
Adresă:
Strada:

Număr:

Cod poştal:

Localitate:

Ţara:

……….

………

………

……………..…..

……………..…….

Persoană de contact:

Telefon:

…………………………..

…………………………..

E-mail:

Fax:

………………….

……………………………….

Adresă de internet:
…………………….

1.2.

a) Termen limită de depunere a ofertelor (data şi ora):
b) Adresa unde se primesc ofertele:

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în
documentaţia pentru ofertanţi sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi
evaluată de achizitor, acestea fiind păstrate la sediul achizitorului, nedeschise.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE
2.1. Descriere
2.1.1. Denumirea contractului de achiziţie:
Titlu: ………………………………………………………………………………………..
2.1.2. Descriere produselor / serviciilor / lucrărilor ce vor fi achiziţionate
<descrierea va conţine cerinţele minime, prescripţiile, caracteristicile de natură tehnică
care permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie prezentat, în mod obiectiv, în aşa
manieră încât să corespundă necesităţii achizitorului pentru implementarea proiectului
finanţat de FEP prin POP 2007-2013>
2.1.3. Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare
a) lucrări □

b) produse □

c) servicii □

Principala locaţie a lucrării:

Principalul loc de livrare:

Principalul loc de prestare:

………………………….

……………………………

…………………………..

2.1.4. Durata contractului de achiziţie
….. luni de la data semnării contractului de ambele părţi
3. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE
3.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului
Declaraţii privind eligibilitatea
Solicitat □
Nesolicitat □

(în cazul în care se solicită, se va folosi formularul nr.
1)

Declaraţie privind neîncadrarea în
prevederile art. 181 din ordonanţă

(în cazul în care se solicită, se va folosi formularul nr.
2)

Solicitat □
Nesolicitat □
Declaraţii privind Conflictul de
Interese

Cerinţă obligatorie:
(cf. art. 15 din OUG 66/2011- formularul nr.3);

3.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)
Persoane juridice/fizice române

Cerinţă obligatorie:
- certificat constatator emis de Oficiul Registrului
Comerţului/ autorizaţie de funcţionare / altele
echivalente inclusiv anexele

- copie a certificatului de înregistrare emis de Oficiul
Naţional al Registrului Comerţului*
Atenţie! Ofertantul trebuie să facă dovada că are
codul CAEN asociat obiectului contractului
- pentru persoane fizice autorizaţie de
funcţionare / altele echivalente pentru a dovedi
apartenenţa la categoria profesională impusă
de îndeplinirea contractului.
Persoane juridice /fizice străine

Cerinţă obligatorie: documente care dovedesc o
formă de înregistrare / atestare ori apartenenţa din
punct de vedere profesional

3.3) Situaţia economico-financiară
Informaţii privind situaţia
economico-financiară
Solicitat

□

Nesolicitat □

Dacă se solicită, se vor preciza documentele din care
să rezulte că are capacitatea de a îndeplini
contractul:
- rezultatul exerciţiilor financiare pe ultimii 3 ani
- declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani
- asigurarea riscului profesional
- obligaţii contractuale în desfăşurare
- alte documente echivalente:
 declaraţii bancare
 scrisori de bonitate

3.4) Capacitatea tehnică şi/sau profesională
Informaţii privind capacitatea
Dacă se solicită, se vor preciza documentele din
tehnică
care să rezulte că are capacitatea de a îndeplini
contractul:
Solicitat □
Nesolicitat □
Experienţa similară (exemple)
- lista principalelor livrări/prestaţii/lucrări în ultimii
3 ani/5 ani în cazul lucrărilor
- îndeplinirea a cel puţin unui contract, în ultimii
3 ani/5 ani în cazul lucrărilor , al cărui obiect a
fost furnizare produse /prestare servicii
/execuţia unor lucrări, similare şi care au avut
o valoare egală sau mai mare decât .....
Resurse tehnice(exemple)
- asigurarea (în dotare proprie, prin contracte
sau convenţii de închiriere etc.) cu următoarele
echipamente, utilaje, mijloace fixe şi alte dotări
care sunt considerate strict necesare pentru

Informaţii privind subcontractanţii
Solicitat

□

Nesolicitat □

îndeplinirea contractului : ...................
Resurse umane(exemple)
- asigurarea personalului de specialitate care
este considerat strict necesar pentru
îndeplinirea
contractului:
..........................................
Notă: achizitorul poate indica numărul de personal şi
calificarea acestora
Se solicită dupa caz, completarea Anexei nr ...... cu
subcontractanţii şi specializarea acestora
Se poate solicita o copie a certificatului de
înregistrare a subcontractantului la Oficial Registrului
Comertului de pe lângă Tribunalul Teritorial

4. INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT
PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE
Preţul cel mai scăzut □
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic □
În cazul aplicării criteriului “Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”,
vor fi utilizaţi următorii factori de evaluare:
Factori de evaluare

Detalii privind aplicarea

Pondere

factorilor de evaluare

1. Preţul ofertei, fără
TVA

Exemplu

2. …………………..

Precizări:
Ponderea aferentă fiecărui factor de evaluare
se va stabili în funcţie de cerinţele minime din
descrierea obiectului contractului (specificaţii
tehnice) şi se vor specifica cerinţele care vor fi
punctate peste cerinţele minimale.

3. …………………
……………………

Punctajul se va acorda în
informaţiile prezentate în ofertă.

funcţie

de

Se vor specifica cerinţele care vor fi punctate
peste cerinţele minimale.
Pentru oferta care îndeplineşte numai
cerinţele minimale se va acorda “0” puncte.
Total

100%

5. PREZENTAREA OFERTEI

5.1

Limba de redactare a
ofertei

Ex. Limba română

5.2

Moneda în care este
exprimat preţul
contractului

Ex. Lei

5.3

Perioada minimă de
valabilitate a ofertei

Până la: ……………….

5.4

Modul de prezentare a
ofertei (tehnic şi
financiar)

Precizări:
Se vor preciza documentele obligatorii pe care
trebuie să le prezinte operatorul economic participant
la procedură, în aşa fel încât informaţiile furnizate în
ofertă să permită identificarea cu uşurinţă a
corespondenţei cu specificaţiile tehnice minime din
descrierea obiectului contractului (specificaţiile
tehnice).
Se vor preciza documentele obligatorii pe care
trebuie să le prezinte operatorul economic participant
la procedură, astfel încât să permită determinarea
elementelor de cost ce formează oferta şi calcularea
corespunzătoare a punctajului aferent acesteia.
Se vor preciza termenele de plată precum şi orice
alte elemente necesare elaborării ofertei. Se
precizează adresa achizitorului unde se primesc
ofertele, data şi ora limită pentru depunerea ofertei,
respectiv ziua/luna/anul - ora limită.
Se precizează modul de prezentare a ofertelor.
În situaţia în care criteriul de atribuire este "oferta cea
mai avantajoasă din punct de vedere economic",
elementele ofertei se vor prezenta detaliat şi
complet, în corelaţie cu factorii de evaluare descrişi
prin algoritmul de calcul.

5.5

Posibilitatea retragerii
sau modificării ofertei

Precizări:
Se precizează condiţiile de modificare şi/sau de
retragere a ofertei în corelaţie cu data limită de
depunere a ofertei. Se precizează împrejurările în
care ofertele sunt declarate întârziate şi, prin urmare,

respinse (depunere la altă adresă/depunere după
data/ora limită).
5.6

5.7

5.8

Informaţii referitoare la
termenele pentru
livrarea bunurilor /
prestarea serviciilor /
execuţia lucrărilor

Precizări:

Modalităţi de contestare
a deciziei achizitorului
de atribuire a
contractului de achiziţie
şi de soluţionare a
contestaţiei

Precizări:

Clauzele contractuale
obligatorii, inclusiv
condiţiile de actualizare
/ modificare a preţului
contractului de achiziţie

Precizări:

Se vor preciza informaţii referitoare la termenele
pentru
livrarea
bunurilor/prestarea
serviciilor/
execuţia lucrărilor.

Se vor preciza informaţii referitoare la modalităţile de
contestare a procedurii şi de soluţionare a acestora.

Se vor preciza clauzele contractuale obligatorii,
condiţiile de actualizare a preţului contractului.

5. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI (SPECIFICAŢIILE TEHNICE)
Obiectul contractului (specificaţiile tehnice) trebuie descris astfel încât să permită
oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect
introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrângă concurenţa între
operatorii economici.
Specificaţiile tehnice nu trebuie să cuprindă sau să indice o anumită origine, sursă,
producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de
invenţie, o licenţă de fabricaţie, care au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor
operatori economici sau a anumitor produse.
Definirea unor specificaţii tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un
procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de
fabricaţie, care au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau
a anumitor produse, este interzisă.
În mod excepţional, se admite o astfel de indicaţie în situaţia în care o descriere
suficient de precisă şi inteligibilă a obiectului contractului nu este posibilă şi numai
însoţită de menţiunea „sau echivalent”.
Descrierea obiectului contractului trebuie să corespundă, atunci când este posibil,
necesităţilor/exigenţelor oricărui utilizator, inclusiv ale persoanelor cu dizabilităţi.

Formularul nr. 1
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind eligibilitatea
Subsemnatul,___________________________ reprezentant împuternicit al
_____________________________________________________________________,
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei
de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţa a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 337/2006 respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre
definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale,
pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente
doveditoare de care dispunem.
Data completării
…………………
Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată

Formularul nr. 2
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din
Ordonanţa de urgenţa a Guvernului 34/2006
Subsemnatul(a)..................................................................., în calitate de ofertant la procedura
de.......................................................................................pentru
achiziţia
de
..........................................................................., la data de ...................., organizată de
............................................................., declar pe proprie răspundere că:
a) nu sunt în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de un judecător-sindic;
b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale
către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare în România şi/sau în ţara în care sunt stabilit;
c) nu mi-am îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale în ultimii 2 ani, din motive
imputabile mie, şi nu am produs grave prejudicii beneficiarilor mei;
d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti,
pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în
materie profesională;
e) înţeleg să nu prezint informaţii false în scopul demonstrării îndeplinii criteriilor de calificare şi
selecţie.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente
doveditoare de care dispunem.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării
…………………
Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)

Formularul nr. 3
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile de conflict de interese aşa cum sunt
descrise în art. 15 din OUG nr. 66/2011
Subsemnatul(a)..................................................................., în calitate de ofertant la procedura de
cerere de ofertă pentru achiziţia de ..........................................................................., la data de
...................., organizată de ............................................................., declar pe proprie răspundere că:
-

nu am nici un fel de legătură cu structurile acţionariatului beneficiarului;

-

nu deţin acţiuni la o altă societate participantă la acelaşi tip de achiziţie.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente
doveditoare de care dispunem.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării
…………………
Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)

Formular
NOTĂ JUSTIFICATIVA PRIVIND ESTIMAREA
VALORII CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE
Beneficiar:
Titlul proiectului POP 2007-2013:
Număr proiect POP 2007-2013:
Denumirea contractului de achiziţie:
Obiectul contractului de achiziţie:
Cod CPV:
*Estimarea valorii contractului de achiziţie de produse/servicii/lucrări se realizează în conformitate cu art.
3 din HG nr. 875 din 31 august 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea
neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale
aferente acestora

Nr. crt.

Descrierea
produsului /
serviciului /
lucrării

Cantitate

Preţul estimat / Valoarea
tarifului mediu lunar / Costul
estimat pe categorii de lucrări
(fără TVA)

Total

Total lei, fără TVA:
Total euro (curs euro ………. din data ……), fără TVA:

Determinarea valorii estimate a contractului de achiziţie de produse/servicii/lucrări se
realizează pe baza unei analize a rezonabilităţii valorilor ce este reprezentată prin:
a) o analiză bazată pe principiul utilizării eficiente a fondurilor europene şi/sau a
fondurilor publice aferente acestora,;
b) o analiză a corectitudinii estimării resurselor financiare necesare
Modalităţile de realizare a analizei prevăzute la anterior sunt următoarele:
a) justificarea/fundamentarea valorii estimate, care să cuprindă preţurile orientative ce
au stat la baza acesteia.
b) verificarea rezonabilităţii preţurilor se poate realiza prin consultarea bazelor de date
existente pe internet şi/sau prin solicitarea efectivă de oferte de preţ de la firme de
specialitate; o alternativă a acestei metode este aceea de a solicita potenţialului ofertant
să furnizeze aceste oferte de preţ, situaţie în care realitatea şi regularitatea acestor
oferte sunt verificate de către autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor
europene;
(Numele, Prenumele şi Funcţia reprezentantului legal)
(semnătura autorizată şi ştampilă)

Formular
..............................
(denumirea şi sediul autorităţii contractante

PROCES-VERBAL
al şedinţei de deschidere
Încheiat astăzi ____________ cu ocazia deschiderii ofertelor depuse în
vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect:…………………….
Procedura de atribuire este: Cerere de oferte
Criteriul de atribuire:
Preţul cel mai scăzut □
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic □

Comisia de evaluare numită prin ............... nr............... din data ................,
compusă din:
___________________________ preşedinte
___________________________ membru
___________________________ membru
a procedat astăzi ___________ ora _______ la sediul autorităţii contractante,
la deschiderea ofertelor depuse.
Preşedintele comisiei de evaluare declară deschisă şedinţa de deschidere a
ofertelor şi dă citire componenţei comisiei şi invită membrii acesteia să reconfirme
declaraţiile de confidenţialitate şi imparţialitate şi disponibilitate care se anexează
prezentului proces verbal de deschidere.
La şedinţa de deschidere participă ofertanţi/candidaţi şi/sau reprezentanţii
împuterniciţi ai acestora, după cum urmează:
*dacă este cazul

Nr.
crt

Ofertanţi/candidaţi

Nume/prenume
reprezentant împuternicit

Nr./dată
act
împuternicire

de

S.C.

S.C.

S.C.

S.C.

S.C.

S.C.

S.C.

S.C.

S.C.

S.C.

S.C.

OFERTANŢI

S.C.

Preşedintele comisiei de evaluare deschide plicurile ce conţin:
- documentele de calificare
- propunerea tehnică
- propunerea financiară
şi prezintă fiecare ofertă cu privire la îndeplinirea condiţiilor formale de
depunere a documentelor.

Data şi ora primirii
ofertei /candidaturii
Numărul de înregistrare
al plicului
Modificările şi retrageri
de ofertă
Existenţa garanţiei de
participare în original în
cuantumul şi forma
cerută (dacă este cazul)
Denumirea operatorilor economici a căror ofertă a fost respinsă la deschidere:*
*dacă este cazul

Nr.
crt
1.

Denumire operator economic

Motivul respingerii
Ofertă întârziată

Lipsă
garanţie
participare/altele

de

2.
.....
Preşedintele comisiei de evaluare deschide fiecare ofertă care nu a fost respinsă în
parte.
Dacă se consideră necesar, se verifică existenţa documentelor de calificare solicitate.
Preşedintele comisiei dă citire preţurile ofertelor:
Nr.
crt.

Denumire ofertant

Preţul ofertei
(fără TVA)
LEI
VALUTĂ

1.
2.
....
Preşedintele comisiei de evaluare declară închise lucrările şedinţei de
deschidere a ofertelor, urmând ca membrii comisiei să analizeze în detaliu ofertele

depuse în conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire şi să stabilească oferta
câştigătoare.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces verbal, într-un singur exemplar
original, care urmează a fi multiplicat şi transmis tuturor ofertanţilor.

COMISIA DE EVALUARE:
____________________ preşedinte ___________ (semnătură)
____________________ membru ____________
____________________ membru ____________
........................................ membru ...........................
OFERTANŢI/REPREZENTANŢII OFERTANŢILOR*
dacă este cazul

S.C. ______________________ / __________ (semnătură)
S.C. ______________________ / __________ (semnătură)
S.C. ______________________ / __________ (semnătură)
S.C. ______________________ / __________ (semnătură)
S.C. ______________________ / __________ (semnătură)

Formular
.................................................................
(Denumirea şi sediul autorităţii contractante)

Raportul procedurii
de atribuire a contractului de achiziţie
având ca obiect .......................... (se precizează denumirea obiectului contractului)
Procedura de atribuire aplicată: Cerere de oferte
Criteriul de atribuire:
Preţul cel mai scăzut □
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic □
Sursa de finanţare:* - Fonduri proprii (%....../Valoare……….)
- Fonduri FEP (%........./Valoare……….)
Anunţul de participare a fost publicat: (dacă este cazul)
□ în ........... la data de ............
Invitaţia de participare a fost transmisă, către:
SC........... la data de ............
SC........... la data de ............
SC........... la data de ............
Comisia de evaluare, numită prin .............................. (actul administrativ de numire)
compusă din data……………:
......................................................., preşedinte
......................................................., membru
......................................................., membru (inclusiv membrii de rezervă)
a procedat în data de ......................... la ora .............. la evaluarea ofertelor.
Au depus ofertă următorii operatori economici:
1. S.C. .........................................
2. S.C. ........................................
3. S.C. ........................................
Au fost primite oferte alternative de la ( dacă este cazul):
1. S.C. ....................................
2. S.C. ....................................
3. S.C. ...................................

Au fost respinşi în cadrul şedinţei de deschidere a ofertelor următorii operatori
economici:
Nr.
crt.

Ofertant

Motivul respingerii
Ofertă întârziată
Lipsă garanţie de
participare/altele….

1.
2.
....
Preţurile citite în cadrul şedinţei de deschidere a ofertelor:
Nr.
crt.
1.
2.
3.

Denumire ofertant

Preţul ofertei

În urma evaluării comisia de evaluare a hotărât:
Nr.
crt..
1.
2.
3.

Oferta
Inacceptabile
depusă de

Neconformă

Admisibile

Necorespunzătoare

Motivele concrete ale declarării ca inacceptabile/neconforme/ necorespunzătoare a
ofertelor sunt următoarele:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Clasamentul rezultat în urma comparării preţurilor din propunerile financiare este
următorul: (În cazul în care criteriul de atribuire este „preţul cel mai scăzut”)
Nr.
crt.
1.
2.
....

Ofertant

Preţ ofertă

Clasamentul rezultat în urma aplicării algoritmului de calcul stabilit în
documentaţia de atribuire (În cazul în care criteriul de atribuire este „oferta cea mai
avantajoasă din punct de vedere economic”):

Nr.
crt.

Ofertant

Punctaj
Factor de
evaluare 1

Factor de
evaluare 2

Factor de
evaluare n

Total

1.
2.
.....
Având în vedere cele de mai sus Comisia de evaluare,
HOTĂRĂŞTE
Ofertantul câştigător al contractului de achiziţie publică/acord-cadru având ca
obiect............................................ este ........................................................, cu o
propunere financiară de ..........................lei, respectiv ................ euro, fără TVA .
Drept pentru care s-a încheiat prezentul Raport al procedurii de atribuire azi,
......................, la sediul autorităţii contractante.
Dacă este aplicabil, justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire:
................................................................................... (motive)
COMISIA DE EVALUARE,
................................................ preşedinte .................................
(nume şi prenume)
(semnătură)
.............................................. membru......................................
(nume şi prenume)
(semnătură)
.............................................. membru......................................
(nume şi prenume)
(semnătură)

