Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul, respectiv metodologia concretă de
punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice si financiare prezentate de
ofertanti în cadrul criteriului de atribuire stabilit

1. Denumire criteriu:
Pondere:
Pretul ofertei

60%

Descriere criteriu:
Punctajul (P(n) = max. 60 pct.) se acordă astfel:
a) Pentru cel mai scăzut dintre preturi ofertate (notat Pretmin) se acordă 60 pct.
b) Pentru celelalte preturi ofertate (notate Pret(n)), punctajul P(n) se calculează proportional, astfel:
P(n) = [Pret(min) / Pret(n)] x 60 pct
Nota:
Legendă (valabilă pt.toti factorii utilizati)
Pret(min) / NR(max) / NRER(max) / MA(max) – cel mai mic pret ofertat în cadrul procedurii, iar în cazul
celorlati factori de evaluare reprezintă cea mai buna valoare ofertată în cadrul procedruii pentru fiecare factor
de evaluare vizat.
Pret(n) / NR(n) / NRER(n) / MA(n) – pretul ofertei pentru care se calculează punctajul ofertei P(n), iar în cazul
celorlalti factori de evaluare reprezintă valoarea ofertata aferenta factorului de evaluare pentru care se
calculează punctajul P(n).
2. Denumire criteriu:
Identificarea, descrierea si argumentarea riscurilor care pot afecta executia
contractului (NR)

Pondere:
10%

Descriere criteriu:
Punctajul (P(n) = max. 10 pct.) se acordă astfel:
Se vor contabiliza toate riscurile care decurg din procesul efectiv de prestare a activititătii necesare atingerii
rezultatelor proiectului, asa cum sunt analizate de catre fiecare ofertant în parte în cadrul propunerii tehnice, în
vederea obtinerii numărului maxim de riscuri identificitate de catre toti ofertantii din cadrul procedurii de
atribuire (notat NR(max));
a) Pentru ofertele care contine un număr de riscuri egal nu numărul maxim de riscuri identificitate în cadrul
procedurii (notat NR(max)) se acordă 15 puncte;
b) Pentru ofertele cu un număr mai mic de riscuri decât NR(max), punctajul P(n) se calculează proportional,
astfel:
P(n) = [NR(n) / NR(max)] x 10pct.
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Notă:
Riscurile considerate de către ofertant ca afectând procesul de prestare a serviciilor (altele decât cele solicitate
în caietul de sarcini la Cap. 4 – „Riscurile proiectului”), dar care în mod evident nu influentează executia
contractului si/sau care nu sunt descrise sub forma unei liste (numerotată în ordine crescătoare ) nu vor fi
numărate/contabilizate în vederea aplicării algoritmului de calcul.
3. Denumire criteriu (maxim 200 caractere):
Recomandări de reducere/eliminare a riscurilor identificate, fără afectarea

10%

cerintelor caietului de sarcini (NRER)
Descriere criteriu (maxim 1000 caractere):
Punctajul (P(n) = max. 10 pct.) se acordă astfel:
Se vor contabiliza numeric recomandările de reducere/eliminare a riscurilor aferente activitatilor proeictului, asa
cum sunt propuse si analizate de către fiecare ofertant în parte în cadrul propunerii tehnice, în vederea obtinerii
numărului maxim de recomandari identificate de catre toti ofertantii din cadrul procedurii de atribuire (notat
NRER(max)).
a) Pentru ofertele care contin un număr de recomandări de reducere/eliminare a riscurilor egal cu numărul
maxim de recomandări de reducere/eliminare a riscurilor identificate în cadrul procedurii (notat NRER(max)) se
acordă 10 pct;
b) Pentru ofertele cu un numar mai mic de recomandări de reducere/eliminare a riscurilor decât NRER(max),
punctajul P(n) se calculează proportional, astfel:
P(n) = [NRER(n) / NRER(max)] x 10pct
Notă:
Recomandările care nu au fost descrise si argumentate, ori cele care nu pot avea impact în mod evident în
desfăsurare activitătii si/sau care nu sunt descrise sub forma unei liste (numerotată în ordine crescătoare) nu
vor fi numărate/contabilizate în vederea aplicării algoritmului de calcul. Pentru fiecare risc identificat la
factorul 2 se va prezenta si retine o singură recomandare (relevantă) de reducere/eliminare.
4. Denumire criteriu:
Numărul de misiuni de audit ofertate în mod suplimentar față de cerintele
caietului de sarcini (MA)

Pondere:
20%

Descriere criteriu:
Punctajul (P(n) = max. 20 pct.)se acordă astfel:
a) Pt. cel mai mare MA ofertat (notat MAmax) se acordă punctajul max;
b) Pt. celelalte MA ofertate (notat MAn),punctajul se acordă proporțional,astfel:
P(n) =[(MA(n)–MAmin.acceptat) / (MAmax.–MAmin.acceptat)] x 20 pct
Notă:
i. MAmin.accept. = 3. Pt. ofertele care prevăd MAmin.accept se acordă 0 pct. Ofertele care propun un MA mai
mic decât minimul acceptat (Mamin.accept) vor fi respinse din cadrul procedurii.
ii. MA se constituie ca angajament ferm al ofertantului privind auditarea/evaluarea activit./docum.
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desfășurate/realizate în cadrul proiectului. MA ofertat va lua în considerare si eventualele durate necesare
pentru superviz.procesului de refacere totală si/sau parțială a unor documente financiar-contabile,conform
recomand.auditorului/expertului contabil si fiscal. MA va fi însoţit graficul de execuție, respectiv de descrierea
detalită a serviciilor dpdv al activităților desfășurate, corelate cu resursele materiale, echipamentele şi
personalul inclus în ofertă.
iii. În vederea aplicării algorimului de calcul stabilit, în cadrul prezentei proceduri nu au fost impuse alte
limitări privind numărul de misiuni de audit ofertate în mod suplimentar față de cerințele din caietul de sarcini
cu excepția celor mai sus menționate, aceasta depinzând în mod strict si în functie de capacitatea fiecărui
ofertant de a-si asuma în raport cu autoritatea contractantă, la pretul ofertat, angajamentele respective în
conditiile enuntate si de a asigura nivelul calitativ ofertat în cadrul propunerii tehnice.
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