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NOTA JUSTIFICATIVA DE ATRIBUIRE
din data de 23.10.2015, ora 13.00

Încheiat astăzi, 23.10.2014, în vederea atribuirii contractului de realizare si distribuire materiale
promotionale, contract cofinanțat în cadrul Proiectului „Construim impreuna intreprinderi sociale -
POSDRU/173/6.1/S/147653 – Servicii furnizare materiale promotionale, S.C. PRO TERMOPANE SES
S.R.L. Sat Bacaoani, Comuna Muntenii de Jos nr. 111 judetul Vaslui, regiunea Nord-Est.

 Procedura de selectare a ofertelor se realizează în conformitate cu Ordinul Ministrului
Fondurilor Europene nr.1.120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate de beneficiarii privați
în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale, obiectivul ”Convergență” , precum și în
cadrul proiectelor finanțate prin m ecanisme financiare SEE și norvegian pentru atribuirea
contractelor de furnizare, servicii sau lucrări.


 Până la data și ora limită de primire a ofertelor, 23.10.2015, ora 12.00, au fost înregistrate un număr

de 2 oferte:

Ofertele primite au fost evaluate din punct de vedere al cerințelor minime, prescripțiilor, caracteristicilor de
natură tehnică stabilite prin documentația pentru ofertanți transmisă operatorilor economici.

Următoarele oferte, în ordine aleatoriu deschise, îndeplinesc cerințele minime, prescripțiile, caracteristicile
de natură tehnică și sunt declarate corespunzătoare:

1. SC PAKERMAN SRL

Pentru ofertele care au îndeplinit cerințele minime, prescripțiile, caracteristicile de natură tehnică, etc,
descrise în documentația pentru ofertanți, elaborată pentru achiziția de servicii de realizare si distribuire
materiale promotionale s-a aplicat criteriul de atribuire : PREȚUL CEL MAI SCĂZUT.

În urma aplicării criteriului de atribuire a rezultat următoarea situație:
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1. SC 19895,00 Da Nu Nu Raportul calitate
pret este

superior atat din
punct de vedere
al calitatii cat si

al pretului

1
PAKERMAN
SRL

În conformitate cu prevederile documentației pentru ofertanți, elaborată pentru achiziția de servicii de
realizare si distribuire materiale promotionale, oferta selectată și declarată câștigătoare este oferta depusă
de către SC PAKERMAN SRL.

Urmare a evaluarii ofertelor depuse de ofertanti, autoritatea contractanta a intocmit Procesul verbal privind
analiza si verificarea ofertelor nr. 37 din 23.10.2015

Comisia de evaluare a ofertelor

Presedinte : Selariu Bogdan ………………….

Membrii : Moisei Radu Catalin ………………………..

Tirsu Ionut ………………………


