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Nr.  4188/09.10.2020  

 

Către,   

OPERATORI ECONOMICI INTERESATI 

Referitor: Răspuns solicitare clarificări nr. 3 

 

 

În urma unei solicitări de clarificări primite în data de 09.10.2020, ulterior transmiterii adresei 

de răspuns nr.  4184/ 09.10.2020, referitoare la achiziția de „Servicii de organizare seminarii 

de formare, în cadrul proiectului „VENUS – Împreună pentru o viată în siguranță!, cod SMIS 

128038”, proiect finanțat prin Fondul Social European prin Programul Operațional Capital 

Uman, formulăm următoarele răspunsuri: 

 

Întrebarea 1: 

„La momentul depunerii ofertelor se vor prezenta si contractele & procesele verbale pentru 

servicii similare sau e suficient prezentarea unei liste urmând ca documentele sa fie solicitate 

operatorului aflat pe locul 1?” 

Răspuns întrebarea 1: 

Potrivit caietului de sarcini, in vederea acordării punctajelor pentru factorul de evaluare 

tehnica  B2, se vor prezenta la momentul depunerii ofertelor, atât liste cu indicarea valorilor, 

datelor şi a beneficiarilor publici sau privați precum si dovezi ale faptului că în ultimii 3 ani 

au fost prestate servicii similare de natura celor ce fac obiectul achiziției la nivelul unuia sau 

mai multor contracte (recomandări, procese - verbale de recepție sau orice documente 

relevante care să confirme prestarea de servicii). 
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Întrebarea 2: 

„Pentru B2, punctul 2 se acorda 15 puncte pentru calcularea valorii contractelor de servicii. 

Va referiți la acele 7 contracte pentru care se acorda punctaj max. la B2, punctul 1? Va rugam 

sa precizați numărul maxim de contracte pentru care  se vor acorda aceste puncte deoarece 

nu exista egalitate de șanse. Sunt operatori economici care poate au sute de contracte si, prin 

urmare, vor obține punctaj maxim pentru simplu fapt ca au o experiența mai mare” 

Răspuns întrebarea 2: 

Potrivit caietului de sarcini, criteriul de atribuire îl reprezintă oferta cu cel mai bun raport 

calitate – cost, iar unul dintre factorii de evaluare se refera la Relevanța activităților similare 

raportat la principalele servicii prestate în cursul ultimilor 3 ani, cu indicarea valorilor, 

datelor şi a beneficiarilor publici sau privați (B2). 

 

În ceea ce privește modul de calcul al punctajului pentru factorul de evaluare B2, facem 

precizarea faptului că, pentru a obține un punctaj maxim de 15 puncte pentru numărul de 

contracte de servicii similare prestate în cursul ultimilor 3 ani, operatorii economici vor 

prezenta un număr de  peste 7 contracte, mai exact un număr de 8 contracte, care vor fi 

luate ulterior în considerare în vederea stabilirii mediei aritmetice a valorii contractelor si 

a punctajului total obținut pentru factorul de evaluare B2.  

Astfel, operatorii economici vor avea în vedere prezentarea informațiilor și documentelor 

solicitate, pentru cele mai relevante maxim 8 contracte de servicii similare prestate în cursul 

ultimilor 3 ani. 

 

Așadar, reiterăm punctajul pentru factorul de evaluare tehnică B2, menționat în caietul de 

sarcini:  

“B2. Relevanța activităților similare raportat la principalele servicii prestate în cursul 

ultimilor 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau privați.  

Se vor prezenta dovezi ale faptului  că în ultimii 3 ani au fost prestate servicii similare de 

natura celor ce fac obiectul achiziției la nivelul unuia sau mai multor contracte (recomandări, 
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procese - verbale de recepție sau orice documente relevante care să confirme prestarea de 

servicii)-30 puncte  

Punctajul se acordă astfel: 

1) 15 puncte pentru numărul de contracte de servicii prestate în cursul ultimilor 3 ani astfel:  

 1 – 3 contracte – 5 puncte 

 4 - 7 contracte – 10 puncte 

 peste 7 contracte – 15 puncte  
2) 15 puncte pentru  valoarea contractelor de servicii. 

Se va calcula media aritmetică a valorii contractelor de servicii. 

Urmare a  calculării mediei aritmetice se va acorda punctajul după cum urmează: 

a) Pentru cea mai mare medie aritmetică (M) se va acorda punctaj maxim, respectiv 15 puncte; 

b) Pentru altă medie aritmetică(n) se va aplica punctajul după următoarea formulă: Pn = (n x 

15)/M” 

 

 

Vă mulțumim! 

 


