
 

 

 

Ca urmare a solicitării unui operator economic de clarificări referitoare la procedura de 

achiziții servicii de pază – ADV1339210 face următoarele clarificări: 

1. Care este numărul maxim de recomandări privind experiența similara, pentru a întruni 

punctajul maxim de 20 puncte ? 

 

Ofertantul cu numărul cel mare de recomandări va primi 20 de puncte. 

Celelalte oferte vor primi punctaj după următoarea formulă: 

PR= (număr de recomandări ofertă evaluată / numărul maxim de recomandări 

primite de un ofertant) x 20 puncte 

 

Criteriul de atribuire va fi cel mai bun raport calitate – preț , care se va calcula astfel:  

V.1. Valoarea ofertei financiare – 40 puncte  

Punctajul se acordă astfel:  

a) Pentru cel mai scăzut preț fără TVA/oră, se acordă punctaj maxim 40 puncte  

b) Pentru alt preț fără TVA/oră decât cel prevăzut la lit. a), punctajul se acordă astfel:  

 

POF = (preț fără TVA/oră cel mai scăzut/ preț fără TVA ofertă evaluată) x 40 puncte  

 

V.2. Recomandări de la alte autorități contractante cu care au fost realizate contracte în 

ultimi 3 ani sau sunt contracte în derulare – punctaj maxim 20 de puncte – Se vor 

prezenta scrisori de recomandare emise de către alte autorități contractante cu care au 

fost contracte în ultimi 3 ani sau sunt contracte în derulare  

 

Punctajul se acordă astfel:  

a) Pentru oferta cu cele mai multe recomandări se acordă punctaj maxim 20 de puncte  

b) Pentru un număr mai mic de recomandări decât cel prevăzut la lit. a), punctajul se acordă 

astfel:  

 

PR= (număr de recomandări ofertă evaluată / numărul maxim de recomandări 

primite de un ofertant) x 20 puncte 

 

V.3. Timpul de răspuns în caz de urgență și capacitatea de asistență tehnica la 

intervenție– punctaj maxim 30 puncte – se va indica numărul de mașini personalul aflat 

pe o rază de 1km in zona obiectivului  



Punctajul se acordă astfel:  

a) Număr maxim de mașini alocate in zona obiectivului - punctaj maxim 10 puncte  

 

Pentru un număr de mașini diferit de cel de la lit. a), punctajul se acorda astfel:  

PM = (Numărul de mașini alocate in zonă / Numărul maxim de mașini alocate in zonă ) 

x 10 puncte 

 

b) Numărul maxim de persoane alocate în zona obiectivului - punctaj maxim 10 puncte  

 

Pentru un număr de persoane diferit de cel de la lit. b), punctajul se acorda astfel:  

PP = (Numărul de persoane alocate in zonă / Numărul maxim de persoane alocate in 

zonă ) x 10 puncte 

 

c) Timpul de răspuns în caz de urgență - punctaj maxim 10 puncte  

 

Până în 5 minute – 10 puncte  

Între 5 și 10 minute – 5 puncte  

Peste 10 minute – 1 punct  

 

V.4. Disponibilitatea responsabilului de obiectiv – 10 puncte  

- telefonic la orice oră 24/24, 7/7 – 5 puncte  

- personal la locație la orice oră 24/24, 7/7 – 10 puncte 

Punctajul final va fi suma punctelor obținute la V.1., V.2, V.3., V.4. 

 

2. Vă rugam să specificați daca la ședința de deschidere a ofertelor pot participa reprezentanți 

împuterniciți ai ofertanților.  

Da, reprezentanți împuterniciți ai ofertanților pot participa la ședința de deschidere a 

ofertelor. 

 

Întocmit, 

Șef Serviciu Achiziții Publice și Administrativ 

Stroie-Tudor Dan-Mihail 


