
Clarificari 
 
1. Clarificari referitoare punctaj acordat 
 

Portal 

Factori de evaluare 
Ponder

e 
% 

Detalii privind aplicarea factorilor de evaluare 

1 Punctaj financiar 
Pf 

55% P(financiar) - Punctajul financiar se acordă astfel:  
a) pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertelor 
considerate admisibile şi conforme din punct de vedere 
tehnic se acordă 100 de puncte;  
b) pentru alt preţ decât cel prevăzut la litera a) se acordă 
punctaj astfel:  P(financiar) (n) = (preţ minim / preţ (n) ) x 
100.  

2 Punctaj tehnic final al 
ofertei 
Pt 
 

45% P(tehnic) - Punctajul tehnic final al ofertei se acordă de 
către comisia de evaluare pe baza aprecierii obiective 
efectuate de membrii acesteia pe baza algoritmului de 
punctare, conform metodologiei de mai jos. 
a)pentru cel mai mare scor obtinut la oferta tehnica, 
ofertantul respectiv primeste 100 de puncte 
b)pentru toate celelalte oferte tehnice, se acorda punctaj 
dupa algoritmul de mai jos 

Total (P) 100%  

 
Punctajul total P(total) acordat pentru fiecare ofertă se calculează pe baza formulei:  
P = Pf x 55% + Pt x 45%  
Comisia de evaluare va lua măsurile necesare astfel încât propunerile tehnice să rămână 
anonime până la acordarea tuturor punctajelor tehnice aferente acestor propuneri. Ofertele 
care nu respecta conditiile tehnice minime vor fi eliminate din evaluare. 
Se declară câştigătoare oferta care are punctajul total cel mai mare. În caz de egalitate, va 
fi declarat câstigător ofertantul cu cel mai bun punctaj tehnic  
Ofertantul va depune odată cu oferta financiară și tehnică documente relevante care să 
facă dovada susținerilor din propunerea tehnică.  
 
Punctaj oferta tehnică  
 
Specificaţiile - sunt detaliate în caietul de sarcini. 
Pentru toate specificatiile ofertantul va prezenta, în mod obligatoriu, informaţiile relevante 
care să permită identificarea facilitatilor oferite. 
Ofertele vor răspunde cerinţelor formulate în caietul de sarcini. Soluţiile se vor formula şi 
prezenta în mod distinct. 
Atunci când cerinţele caietului de sarcini indică, respectiv, cerinţe sau clase de 
funcţionalităţi obligatorii şi valorile minime corespunzătoare ( acolo unde este cazul ), se 
vor indica în mod concret elementele (inclusiv caracteristicile tehnice relevante) efectiv 
oferite. 
 
 
Algoritm punctare oferta tehnică 

Criteriul Denumire Caracteristica Punctaj 

1 Administrare  0 - max 15 



  administrare baze de date 0-5 

  dezvoltare portalul 0-5 

  feedback 0-5 

2 Informatii stocate si proceduri  0 - max 20 

  resurse 
informationale/educationale 

0-5 

  date despre utilizatori 0-5 

  date despre calendarul 
activitatilor  

0-5 

  proceduri 0-5 

3 Organizare portal  0 - max 10 

  cursant 0-5 

  profesor 0-5 

4 Accesibilitate interfata  0 - max 25 

5 Mentenanta (durata, 
accesibilitate personal de 
mentenata, durata de interventie) 

 0 - max 20 

6 Instruire, consultanta, asistenta 
tehnica, dezvoltare 

 0 - max10 

 
 
Pentru fiecare dintre cele sase criterii se va acorda  un punctaj intre limita minima si limita 
maxima indicata mai sus. Pentru fiecare criteriu, ofertantul a carui oferta contine cele mai 
bune caracteristici va primi punctajul maxim al criteriului, iar urmatoarele oferte vor primi 
pentru acel criteriu o fractie din punctajul maxim, apreciata de catre Comisie.  
 
Fiecare oferta va avea un punctaj tehnic sumativ Pts, obtinut din insumarea punctajelor la 
cele sase criterii, calculate ca mai sus. 
 
Oferta cu Pts cel mai mare va primi 100 de puncte ca punctaj final pentru oferta tehnica 
Pt, iar toate celelate oferte vor primi o fractie din 100 de puncte, calculate dupa formula 
(punctajul tehnic sumativ al ofertei respective/punctajul tehnic sumativ al celei mai bune 
oferte)x100. 
 
 


