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Notă justificativă 
privind propunerea criteriilor şi a grilei de evaluare a ofertelor precum şi 

declararea ofertei câştigătoare la achiziţia directă  
“Servicii de proiectare specializată pentru imobil A” 

 
 

Propunem ca oferta câştigătoare să fie declarată oferta cea mai avantajoasă 
din punct de vedere economic, iar criteriul de atribuire al contractului să fie “cel 
mai bun raport calitate-preţ” 

Ofertele care nu îndeplinesc cerinţele minime stabilite în caietul de sarcini vor fi 
considerate oferte neconforme. 

Luând în considerare, atât necesitatea cheltuirii eficiente a fondurilor publice, cât 
şi specificul, importanţa şi valoarea obiectivului de investiţii, înaintăm propunerea de 
GRILĂ DE EVALUARE, respectiv factorii de evaluare tehnică şi modul de acordare a 
punctajelor punând un accent deosebit pe asigurarea unui raport echilibrat preţ/calitate, 
având în vedere complexitatea şi importanţa deosebită a proiectului. 

 
 

GRILA DE EVALUARE A OFERTELOR 
 

Nr. Crt. Factor de evaluare Pondere 
1. Preţul ofertei (Po) 40% 
4. Termen de execuţie (Pe) 60% 
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Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul: 

Punctaj pentru preţul ofertei (Po) 

Pentru cel mai scăzut preţ dintre preţurile 
ofertelor se acordă punctajul maxim de 100 
de puncte 
Pentru alt preţ se acordă punctajul astfel: 
Po = (preţ minim/preţ n) * 100  

Preţurile care se compară în scopul identificării clasamentului sunt preţurile totale 
oferite pentru toate studiile solicitate, exclusiv TVA. Se va pune la dispoziţie caietul 
de sarcini.  
 

Punctaj pentru termenul de execuţie (Pe) 

Pentru cel mai mic termen de execuţie se 
acordă punctajul maxim de 100 de puncte 
Pentru alte termene de execuţie se acordă 
punctajul astfel: Pe = (zile termen 
minim/zile termen ofertă n) * 100  

 
Punctaj total = 40% Po + 60% Pe 

 
Oferta care va obţine cel mai mare punctaj total va fi declarată câştigătoare. 
În cazul în care două oferte se vor clasa pe locul întâi având acelaşi punctaj, 

autoritatea contractantă va încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă are cel mai mic 
preţ. 

Dacă şi ofertele financiare sunt egale, departajarea se va face prin reofertarea 
propunerii financiare în plic închis depus la registratura universităţii. 

Fiecare membru al comisiei de evaluare va prezenta punctajul în funcţie de 
factorii de evaluare stabiliţi pentru fiecare ofertă care a îndeplinit criteriile de selecţie.      
Evaluarea va fi însoţită de un memoriu justificativ care să evidenţieze motivarea 
punctajelor acordate. 
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