
































Criteriul de atribuire pentru achizitia publica de furnizare dotari 

echipamente medicale necesare implementarii proiectului "Dotarea Unitiitii de 

Primire Urgente din cadrul Spitalului Clinic de Urgentii pentru Copii Cluj-Napoca in 

contextul pandemiei COVID-19", cod SMIS 131082

Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, 

entitatea contractanta va aplica urmatoarul criteriu de atribuire: 

- eel mai bun raport calitate-pret

Factorii de evaluare ce vor fi avuti in vedere la aplicarea criteriului de atribuire sunt 

urmatorii: 

1. Factorul financiar: pretul ofertei - pondere de 90% - 90 puncte

Formula de calcul Pln: 

- pentru oferta cu pretul eel mai scazut se va acorda punctajul maxim alocat, respectiv 90

puncte;

- pentru alt pret (n) decat pretul eel mai scazut, punctajul (Pln) se va calcula dupa

urmatorul algoritm:

Pln = pret minim ofertat / pret (n) x 90 

2. Factorul tehnic: Termenul de livrare - pondere de 10% - 10 puncte

Prin termenul de livrare se intelege perioada de timp, calculata de la 

semnarea contractului pana in momentul in care toate produsele ajung la sediul 

Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-Napoca. Termenul maxim de livrare este 60 

de zile, conform caietului de sarcini. 

Termenul de livrare trebuie exprimat fn zile, reprezentei.nd zile calendaristice. 

Formula de calcul P2n: 

- pentru ofertantul cu eel mai scurt termen de livrare se va acorda punctajul maxim

alocat, respectiv 10 puncte;

- pentru ofertantul avand un alt termen de livrare decat eel mai scurt termen de livrare,

punctajul (P2n) se va calcula dupa urmatorul algoritm:

P2n = cel mai scurt termen de livrare (zile) / termen de livrare (zile) x 10 

Punctajul final se calculeaza dupa formula: 

P final= P1n+P2n 

Nota: Pentru prezentarea in oferta a termenului maxim de livrare, respectiv 60 de zile, nu 

se acorda punctaj, fiind indeplinita doar cerinta de calificare. 
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