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Calendarul derulării 
procedurii de atribuire Data Locul 

Au fost solicitate si transmise documentatii 
in format editabil 

03.09.2019 
05.09.2019 

noiciprian@gmail.com 
office@avangarde-events.ro 

Termenul-limită de depunere a ofertelor 06.09.2019 ora 16:30 Registratura INCDS S.C.D.E.P. Brasov,str. 
Closca 13 

Sedinta de deschidere a ofertelor 
PV3182/10.09.2019 10.09.2019  Sediul INCDS S.C.D.E.P.Brasov,str. Closca 13 

Sedinta de evaluare a ofertelor 
PV3417/30.09.2019 30.09.2019  Sediul INCDS S.C.D.E.P.Brasov,str. Closca 13 

 
C. Au depus oferte in termenul stabilt următorii operatori economici: 
 
Nr. de înregistrare a ofertei Data/ora/locul Denumirea Ofertantului Observaţii 

I.M.M. 
3126/05.09.2019, ora 9:45,Registratura  
INCDS-Brasov, Str. Closca,nr.13. Tehno Art Solution S.R.L. Transmis prin curier 

3127/05.09.2019, ora 9:45,Registratura  
INCDS-Brasov, Str. Closca,nr.13. S.C.Fortuna Business Travel S.R.L. Transmis prin curier 

3134/06.09.2019, ora 8:20,Registratura  
INCDS-Brasov, Str. Closca,nr.13. S.C. Alpin 2003 S.R.L. Livrat personal 

3139/06.09.2019, ora 10:15, Registratura  
INCDS-Brasov, Str. Closca,nr.13. S.C.Avangarde Business Group S.R.L. Transmis prin curier 

3146/06.09.2019, ora 13:50, Registratura  
INCDS-Brasov, Str. Closca,nr.13. S.C. Micomis S.R.L. Livrat personal 

Sedinta de deschidere a ofertelor a avut loc la sediul INCDS din Brasov, str. Closca 
nr.13, in data de 10.09.2019, în prezenţa membrilor comisiei de evaluare.  

In urma sedintei de deschidere a ofertelor concretizata cu PV3182/10.09.2019, a fost 
verificata conformitatea documentatiei depuse, asa cum s-a stabilit in caietul de sarcini si 
anuntul publicitar din SEAP. 

In urma verificarilor, comisia de evaluare a solicitat urmatoarele clarificari in vederea 
confirmarii obligatiilor asumate in Declaratia privind eligibilitatea, depuse de urmatorii 
ofertanti: 

- In cadrul documentatiei depuse de S.C. Tehno Art Solutions S.R.L., comisia de evaluare 
constata ca certificatul fiscal privind lipsa datoriilor la bugetul de stat cu nr.  
1367859/31.07.2019, prezentat in cadrul ofertei nu este in valabilitate. In acest sens, comisia 
de evaluare transmite o cerere de clarificari pentru ofertant in data de 16.09.2019 cu 
nr.3221/16.09.2019. Acesta raspunde la cererea de clarificari in data de 20.09.2019, 
transmitand certificatul cu nr.176831/19.09.2019 prin care se atesta ca operatorul nu 
inregistreaza datorii la bugetul de stat. Documentul a fost inregistrat la sediul INCDS cu 
nr.3303/20.09.2019. 

- In cadrul documentatiei depuse de S.C. Fortuna Business S.R.L., comisia de evaluare 
constata ca certificatul fiscal privind lipsa datoriilor la bugetul local cu nr.  70742/12.06.2019 
prezentat in cadrul ofertei nu este in valabilitate. In acest sens, comisia de evaluare transmite o 
cerere de clarificari pentru ofertant in data de 16.09.2019 cu nr.3222/16.09.2019. Acesta 
raspunde la cererea de clarificari in data de 17.09.2019, transmitand certificatul cu nr.  
176831/17.09.2019 prin care se atesta ca operatorul nu inregistreaza datorii la bugetul local. 
Documentul a fost inregistrat la sediul INCDS cu nr.3260/17.09.2019. 

Comisia de evaluare in urma verificarii componentei/valabilitatii documentelor depuse in 
oferte si raspunsuri la clarificari constata ca documentatiile depuse de S.C. Tehno Art 
Solutions S.R.L, S.C. Fortuna Business S.R.L, S.C. Alpin 2003 S.R.L., S.C. Avangarde 
Business Group S.R.L. si  S.C. Micomis S.R.L., respecta conditiile impuse in caietul de 
sarcini si documentatia de atribuire si trece la evaluarea ofertelor tehnice. 
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D. Evaluarea propunerilor tehnice 

In cadrul ofertelor tehnice depuse, comisia de evaluare formuleaza urmatoarele cereri de clarificari in 
vederea completarii sustinute in mod neechivoc de continutul ofertelor urmatorilor: 

 
1. prin adresa nr. 3273/ data 19.09.2019, s-au solicitat clarificări Ofertantului S.C. Micomis S.R.L. cu 
privire la următoarele: prezentarea in vederea completarii ofertei, a variantelor de sortimente pe care le 
propune in componenta meniurilor. Ofertantul transmite informatiile solicitate in data de 20.09.2019, 
prin adresa cu nr. 3302/20.09.2019. 

2.  prin adresa nr. 3275/ data 19.09.2019, s-au solicitat clarificări Ofertantului S.C. Tehno Art Solutions 
S.R.L. cu privire la următoarele: prezentarea in vederea completarii ofertei, a variantelor de sortimente 
pe care le propune in componenta meniurilor. Ofertantul transmite informatiile solicitate in data de 
20.09.2019, prin adresa cu nr. 3303/20.09.2019. 

3. prin adresa nr 3274/ data 19.09.2019, s-au solicitat clarificări Ofertantului S.C. Fortuna Business 
S.R.L. cu privire la următoarele prezentarea in vederea completarii ofertei, a variantelor de sortimente 
pe care le propune in componenta meniurilor. Ofertantul transmite informatiile solicitate in data de 
23.09.2019, prin adresa cu nr. 3322/23.09.2019.  

4. prin adresa cu nr.3358/25.09.2019, se solicita clarificri Ofertantului S.C. Avangarde Business S.R.L. 
cu privire la cerintele caietului de sarcini, referitoare clasificarea locatiei prezentate solicitandu-se 
prezentarea numelui locatiei sau un certificat de clasificare in acest sens. Ofertantul raspunde in data de 
27.09.2019, prin adresa cu nr.3394, inregistrata la autoritatea Contractanta in data de 30.09.2019. 

5. prin adresa cu nr.3359/25.09.2019, se solicita clarificari Ofertantului S.C. Tehno Art Solutions 
S.R.L. cu privire la cerintele caietului de sarcini referitoare clasificarea locatiei prezentate solicitandu-
se un certificat de clasificare in acest sens. Ofertantul raspunde la solicitarea de clarificari in data de 
26.09.2019, prin adresa cu numarul 3365/26.09.2019. 

Procesul de evaluare se realizează pe baza informațiilor prezentate de Ofertanți în oferta și a 
raspunsurilor la clarificari. Principalele aspecte ale evaluării propunerilor tehnice sunt prezentate mai 
jos, în timp ce aspectele detaliate se regăsesc în anexe la prezentul proces verbal, identificate după cum 
urmează: 
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1. Amplasament in 

Poiana Brasov 

Referinta cap.I, al.1 din 
caietul de sarcini si 

capIII al.3 pct8./ 
informatiile se regasesc 
in propunerea tehnica la 

punctul 1. 

Amplasamentul propus: 
Hotel Silver Mountain 

amplasat in Poiana 
Brasov 

Cerinta 
minima 

indeplinita 
- - - - 

 
2.Operatorul poate servi 
un numar cuprins intre 
30 si 40 participanti per 

Seminar 

Referinta cap.III, al.2 din 
caietul de sarcini/ 

informatiile se regasesc 
in propunerea tehnica la 

punctul 2. 

Oeratorul va asigura 
servicii pentru un nr. 
De persoane cuprins 
intre 30-40 persoane 

Cerinta 
minima 

indeplinita 
- - - - 

 
3. Cerinte legate de 
numarul pauzelor de 

cafea si a produselor in 
cantitatile solicitate 

Referinta cap.III, al3, 
pct.1-5 din caietul de 

sarcini/ informatiile se 
regasesc detaliat  punct 
cu punct in propunerea 

tehnica la punctul 3. 

Operatorul va asigura 
numarul solicitat de 

pauze de cafea in 
cantitatiile solicitate 

pentru toti participantii 

Cerinta 
minima 

indeplinita 
- - - - 

 
4. Cerinte legate de 

numarul de dejunuri si 
sortimente solicitate 

Referinta cap.III, al3, 
pct.6  din caietul de 

sarcini/ informatiile se 
regasesc detaliat punct 
cu punct in propunerea 

tehnica la punctul 4. 

Operatorul va asigura 
numarul solicitat de 

dejunuri pe sortimentele 
solicitate pentru toti 

participantii 

Cerinta 
minima 

indeplinita 
- - - - 

 
5.Cerinte legate de 

numarul de cine si de 
sortimente solicitate 

Referinta cap.III, al3, 
pct.7  din caietul de 

sarcini/ informatiile se 
regasesc detaliat punct 
cu punct in propunerea 

tehnica la punctul 7. 

Operatorul va asigura 
numarul solicitat de 
cine pe sortimentele 
solicitate pentru toti 

participantii 

Cerinta 
minima 

indeplinita 
-  - - - 
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6. Cerinte legate de, 
clasificarea hotelului 

cazarea participantilor, 
dotari camere, pentru 

32 participanți (3 nopți), 
8 participanți pentru 9 
nopți (cu cont de masă 

inclus/zi cu excepția 
zilelor în care se 

desfășoară conferința) 

 
 

Referinta cap.III, al3, 
pct.8  din caietul de 

sarcini 

- - 

Se solicita ofertantului 
probarea conditiei, legata de 
clasificarea locatiei propuse 
in data de 25.09.2019 prin 

adresa cu 
nr.3359/25.09.2019 

Ofertantul 
raspunde 

solicitarii in 
data de 

26.09.2019, 
documentul este 
inregistrat la la 

Autoritatea 
Contractanta cu 

nr.3365. In 
componenta 

raspunsului la 
clarificari se 

regaseste 
Certificatul de 

clasificare cu nr. 
19361/10.01.2019 
care sa ateste ca 
locatia propusa 

indeplineste 
conditia privind 

clasificarea 

Comisia de evaluare ia 
act de documentele si 
mentiunile trasmise de 
ofertant si constata ca 
Cerificatul de clasificare 
cu numarul 19361 emis 
in data de 10.01.2019 nu 
mai este de actualitate, 
conform informatiilor 
puse la dispozitie de 
Ministerului Turismului 
la rubrica: ,,Structurile 
de primire turistice cu 

functiuni de cazare 
clasificate - actualizare 
20.09.2019”. La aceasta 
rubrica la pozitia cu nr. 
2214, locatia respectiva 

figureaza ca avand o 
clasificare de 3 stele 

conform certificatului 
emis in data de 

12.08.2019. Avand in 
vedere cele prezentate 
comisia de evaluare 
constata ca la data 

intocmirii ofertei de 
catre ofertant in 
valabilitate era 

certificatul emis in data 
de 12.08.2019 si nu cel 
prezentat din data da 

10.01.2019 si 
concluzioneaza ca 
oferta depusa de 

operator nu indeplineste 
conditia legata de 

clasificarea hotelului si 
anume de minim 4 stele. 

Cerinta 
Minima  

Neindeplinita 

http://turism.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/09/Structurile-de-primire-turistice-cu-functiuni-de-cazare-clasificate-actualizare-20.09.2019.xlsx
http://turism.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/09/Structurile-de-primire-turistice-cu-functiuni-de-cazare-clasificate-actualizare-20.09.2019.xlsx
http://turism.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/09/Structurile-de-primire-turistice-cu-functiuni-de-cazare-clasificate-actualizare-20.09.2019.xlsx
http://turism.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/09/Structurile-de-primire-turistice-cu-functiuni-de-cazare-clasificate-actualizare-20.09.2019.xlsx
http://turism.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/09/Structurile-de-primire-turistice-cu-functiuni-de-cazare-clasificate-actualizare-20.09.2019.xlsx
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7. Cerinte legate de 
inchirie sali de instruire, 
sala plenara,capacitate, 

dotari, perioade, 
respectiv: Închiriere 1 

sală de instruire mică 8 
zile (2 – 09.11.2019 

(inclusiv),inchiriere 1 
sală plenară 4 zile (4 – 
7.11.2019inclusiv),inchi
riere 1 sală de instruire 

mică 4 zile (4 -
7.11.2019 (inclusiv) 

Referinta cap.III, al3, 
pct.9  din caietul de 

sarcini/ informatiile se 
regasesc detaliat punct 
cu punct in propunerea 

tehnica la punctul 9, al.1-
3. 

Operatorul va pune la 
dispozitie salile 

solicitate la capacitatea 
dotarile si perioadele 
stabilite in caietul de 

sarcini 

Cerinta 
minima 

indeplinita 
- - - - 

 
8. Cerinte legate de 
calitatea serviciilor 
prestate, calitatea 
alimentelor, igiena 

personalului. 

Referinta cap.III, al.5-10, 
din caietul de sarcini/ 

informatiile se regasesc 
detaliat punct cu punct in 

propunerea tehnica la 
punctele 11-12(a-g) 

Operatorul isi asuma 
cerintele legate de 
calitatea serviciilor 

prestate, a alimentelor 
si de igiena a 

personalului, pe 
perioada de desfasurare 

a evenimentului. 

Cerinta 
minima 

indeplinita 
- - - - 

 
9. Cerinte legate de 

obligativitatea 
contractarii cantitatiilor 

minime/ maxime ale 
produselor/serviciilor 
precum si a aparitiei 

situatiilor neprevazute. 

Referinta cap.III, al.13-
14, din caietul de sarcini/ 
informatiile se regasesc 

detaliat punct cu punct in 
propunerea tehnica la 

punctele 13-14. 

Operatorul isi asuma 
cerintele legate de 

obligativitatea 
contractarii cantitatiilor 

minime/ maxime ale 
produselor/serviciilor 
precum si a aparitiei 

situatiilor neprevazute 
desfasurare a 
evenimentului. 

Cerinta 
minima 

indeplinita 
- - - - 

10. Cerinte legate de 
valabilitatea ofertei: 
,,Perioada minima de 
valabilitate a ofertei, 

atat din punct de vedere 
al pretului cat si a 

continutului tehnic este 
de 90 zile de la data 
limita de depunere a 

ofertelor” 
 

Referinta cap.IV, al.4, din 
caietul de sarcini/ 

informatiile se regasesc 
in propunerea tehnica la 

punctul 15. 

Operatorul isi asuma 
termenul de valabilitate 
a ofertei atat din punct 

de vedere al pretului cat 
si a continutului tehnic. 

Cerinta 
minima 

indeplinita 
- - - - 
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11. Cerinte legate de 
prezentarea variantelor 
si sortimentelor pentru 
alcatuirea meniurilor 

Referinta din cerintele 
caietului de sarcini 

cap.III, al4 
- - 

Se solicita clarificari cu 
privire la prezentarea 

variantelor si sortimenteloe 
pentru alcatuirea 

meniurilor in data de 
19.09.2019 

Operatorul 
prezinta 

variantele de 
meniu din care 

AC sa poata 
alege o 

structura de 
meniu in data 
de 20.09.2019 

Raspunsul primit 
satisface cerintele 
caietului de sarcini 

Cerinta 
minima 
indeplinita 
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1. Amplasament in 
Poiana Brasov/hotel 

minim4 stele 

Referinta cap.I, al.1 din 
caietul de sarcini si 

capIII al.3 pct8./ 
informatiile se regasesc 
in propunerea tehnica la 

punctul 1. 

Amplasamentul propus: 
Hotel Piatra 

Mare,amplasat in 
Poiana Brasov 

Cerinta 
minima 

indeplinita 
- - - - 

 
 

2.Operatorul poate 
servi un numar cuprins 

intre 30 si 40 
participanti per 

Seminar 

Referinta cap.III, al.2 din 
caietul de sarcini/ 

informatiile se regasesc 
in propunerea tehnica la 

punctul 2. 

Oeratorul va asigura 
servicii pentru un nr. 
De persoane cuprins 
intre 30-40 persoane 

Cerinta 
minima 

indeplinita 
- - - - 

 
 
 

3. Cerinte legate de 
numarul pauzelor de 
cafea si a produselor 

in cantitatile solicitate 

Referinta cap.III, al3, 
pct.1-5 din caietul de 

sarcini/ informatiile se 
regasesc detaliat  punct 
cu punct in propunerea 

tehnica la punctul 3. 

Operatorul va asigura 
numarul solicitat de 

pauze de cafea in 
cantitatiile solicitate 

pentru toti participantii 

Cerinta 
minima 

indeplinita 
- - - - 
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4. Cerinte legate de 
numarul de dejunuri si 

sortimente solicitate 

Referinta cap.III, al3, 
pct.6  din caietul de 

sarcini/ informatiile se 
regasesc detaliat punct 
cu punct in propunerea 

tehnica la punctul 4. 

Operatorul va asigura 
numarul solicitat de 

dejunuri pe sortimentele 
solicitate pentru toti 

participantii 

Cerinta 
minima 

indeplinita 
- - - - 

 
 
 

5.Cerinte legate de 
numarul de cine si de 
sortimente solicitate 

Referinta cap.III, al3, 
pct.7  din caietul de 

sarcini/ informatiile se 
regasesc detaliat punct 
cu punct in propunerea 

tehnica la punctul 7. 

Operatorul va asigura 
numarul solicitat de 
cine pe sortimentele 
solicitate pentru toti 

participantii 

Cerinta 
minima 

indeplinita 
- - - - 
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6. Cerinte legate de, 
clasificarea hotelului 

cazarea 
participantilor, dotari 

camere, pentru 32 
participanți (3 nopți), 
8 participanți pentru 9 
nopți (cu cont de masă 
inclus/zi cu excepția 

zilelor în care se 
desfășoară conferința) 

Referinta cap.III, al3, 
pct.8  din caietul de 

sarcini/ informatiile se 
regasesc detaliat punct 
cu punct in propunerea 

tehnica la punctul 8(a-b). 

Comisia de evaluare 
constata conform 
informatiilor puse la 
dispozitie de 
Ministerului Turismului 
la rubrica: ,,Structurile 
de primire turistice cu 
functiuni de cazare 
clasificate - actualizare 
20.09.2019”, ca locatia 
respectiva figureaza cu o 
clasificare de 4 stele 
conform 
certificatului6123/3729, 
poz.  2198 emis in data 
de 08.12.2011. 
Operatorul va asigura 
cazarea tuturor 
participantilor la Hotel 
Piatra Mare 4 stele, in 
numarul si perioadele 
solicitate in caietul de 
sarcini. De asemenea va 
asigura cont de masa in 
valoare de 100 lei 
pentru 8 participanti cu 
exceptia zilelor în care 
se desfășoară conferința 

Cerinta 
minima 

indeplinita 
- - - - 

7. Cerinte legate de 
inchirie sali de instruire, 
sala plenara,capacitate, 

dotari, perioade, 
respectiv: Închiriere 1 
sală de instruire mică 
8 zile (2 – 09.11.2019 
(inclusiv),inchiriere 1 

sală plenară 4 zile (4 – 
7.11.2019inclusiv),inc

hiriere 1 sală de 
instruire mică 4 zile (4 
-7.11.2019 (inclusiv) 

Referinta cap.III, al3, 
pct.9  din caietul de 

sarcini/ informatiile se 
regasesc detaliat punct 
cu punct in propunerea 

tehnica la punctul 9, al.1-
3. 

Operatorul va pune la 
dispozitie salile 

solicitate la capacitatea 
dotarile si perioadele 
stabilite in caietul de 

sarcini 

Cerinta 
minima 

indeplinita 
- - - - 

http://turism.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/09/Structurile-de-primire-turistice-cu-functiuni-de-cazare-clasificate-actualizare-20.09.2019.xlsx
http://turism.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/09/Structurile-de-primire-turistice-cu-functiuni-de-cazare-clasificate-actualizare-20.09.2019.xlsx
http://turism.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/09/Structurile-de-primire-turistice-cu-functiuni-de-cazare-clasificate-actualizare-20.09.2019.xlsx
http://turism.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/09/Structurile-de-primire-turistice-cu-functiuni-de-cazare-clasificate-actualizare-20.09.2019.xlsx
http://turism.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/09/Structurile-de-primire-turistice-cu-functiuni-de-cazare-clasificate-actualizare-20.09.2019.xlsx
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8. Cerinte legate de 
calitatea serviciilor 
prestate, calitatea 
alimentelor, igiena 

personalului. 

Referinta cap.III, al.5-10, 
din caietul de sarcini/ 

informatiile se regasesc 
detaliat punct cu punct in 

propunerea tehnica la 
punctele 11-12(a-g) 

Operatorul isi asuma 
cerintele legate de 
calitatea serviciilor 

prestate, a alimentelor 
si de igiena a 

personalului, pe 
perioada de desfasurare 

a evenimentului. 

Cerinta 
minima 

indeplinita 
- - - - 

9. Cerinte legate de 
obligativitatea 

contractarii 
cantitatiilor minime/ 

maxime ale 
produselor/serviciilor 
precum si a aparitiei 

situatiilor neprevazute. 

Referinta cap.III, al.13-
14, din caietul de sarcini/ 
informatiile se regasesc 

detaliat punct cu punct in 
propunerea tehnica la 

punctele 13-14. 

Operatorul isi asuma 
cerintele legate de 

obligativitatea 
contractarii cantitatiilor 

minime/ maxime ale 
produselor/serviciilor 
precum si a aparitiei 

situatiilor neprevazute 
desfasurare a 
evenimentului. 

Cerinta 
minima 

indeplinita 
- - - - 

10. Cerinte legate de 
valabilitatea ofertei: 
,,Perioada minima de 
valabilitate a ofertei, 

atat din punct de vedere 
al pretului cat si a 

continutului tehnic este 
de 90 zile de la data 
limita de depunere a 

ofertelor” 
 

Referinta cap.IV, al.4, din 
caietul de sarcini/ 

informatiile se regasesc 
in propunerea tehnica la 

punctul 15. 

Operatorul isi asuma 
termenul de valabilitate 
a ofertei atat din punct 

de vedere al pretului cat 
si a continutului tehnic. 

Cerinta 
minima 

indeplinita 
- - - - 

 
 
 

11. Cerinte legate de 
prezentarea variantelor 
si sortimentelor pentru 
alcatuirea meniurilor 

Referinta din cerintele 
caietului de sarcini 

cap.III, al4 
- - 

Se solicita clarificari cu 
privire la prezentarea 

variantelor si sortimenteloe 
pentru alcatuirea 

meniurilor in data de 
19.09.2019 

Operatorul 
prezinta 

variantele de 
meniu din care 

AC sa poata 
alege o 

structura de 
meniu in data 
de 23.09.2019 

Raspunsul primit 
satisface cerintele 
caietului de sarcini 

Cerinta 
minima 
indeplinita 
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S.C
. A

lpin 2003 S.R
.L

. 

 
 
 
 

1. Amplasament in 
Poiana Brasov/hotel 

minim4 stele 

Referinta cap.I, al.1 din 
caietul de sarcini si 

capIII al.3 pct8./ 
informatiile se regasesc 
in propunerea tehnica la 

punctul 1. 

Amplasamentul propus: 
Hotel Alpin ,amplasat 

in Poiana Brasov 

Cerinta 
minima 

indeplinita 
- - - - 

 
 

2.Operatorul poate servi 
un numar cuprins intre 
30 si 40 participanti per 

Seminar 

Referinta cap.III, al.2 din 
caietul de sarcini/ 

informatiile se regasesc 
in propunerea tehnica la 

punctul 2. 

Oeratorul va asigura 
servicii pentru un nr. 
De persoane cuprins 
intre 30-40 persoane 

Cerinta 
minima 

indeplinita 
- - - - 

 
 

3. Cerinte legate de 
numarul pauzelor de 

cafea si a produselor in 
cantitatile solicitate 

Referinta cap.III, al3, 
pct.1-5 din caietul de 

sarcini/ informatiile se 
regasesc detaliat  punct 
cu punct in propunerea 

tehnica la punctul 3. 

Operatorul va asigura 
numarul solicitat de 

pauze de cafea in 
cantitatiile solicitate 

pentru toti participantii 

Cerinta 
minima 

indeplinita 
- - - - 

 
 
 

4. Cerinte legate de 
numarul de dejunuri si 

sortimente solicitate 

Referinta cap.III, al3, 
pct.6  din caietul de 

sarcini/ informatiile se 
regasesc detaliat punct 
cu punct in propunerea 

tehnica la punctul 4. 

Operatorul va asigura 
numarul solicitat de 

dejunuri pe sortimentele 
solicitate pentru toti 

participantii 

Cerinta 
minima 

indeplinita 
- - - - 
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5.Cerinte legate de 
numarul de cine si de 
sortimente solicitate 

Referinta cap.III, al3, 
pct.7  din caietul de 

sarcini/ informatiile se 
regasesc detaliat punct 
cu punct in propunerea 

tehnica la punctul 7. 

Operatorul va asigura 
numarul solicitat de 
cine pe sortimentele 
solicitate pentru toti 

participantii 

Cerinta 
minima 

indeplinita 
- - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Cerinte legate de, 
clasificarea hotelului 

cazarea participantilor, 
dotari camere, pentru 

32 participanți (3 nopți), 
8 participanți pentru 9 
nopți (cu cont de masă 

inclus/zi cu excepția 
zilelor în care se 

desfășoară conferința) 

Referinta cap.III, al3, 
pct.8  din caietul de 

sarcini/ informatiile se 
regasesc detaliat punct 
cu punct in propunerea 

tehnica la punctul 8(a-b). 

Comisia de evaluare 
constata conform 
informatiilor puse la 
dispozitie de 
Ministerului Turismului 
la rubrica: ,,Structurile 
de primire turistice cu 
functiuni de cazare 
clasificate - actualizare 
20.09.2019”, ca locatia 
respectiva figureaza cu o 
clasificare de 4 stele 
conform certificatului 
nr. 9467/5915 , poz. 
2149 emis in data de 
18.07.2017 
Operatorul va asigura 

cazarea tuturor 
participantilor la Hotel 
Alpin 4 stele,in numarul 
si perioadele solicitate 

in caietul de sarcini. De 
asemenea va asigura 

cont de masa in valoare 
de 100 lei pentru 8 

participanti cu exceptia 
zilelor în care se 

desfășoară conferința 

Cerinta 
minima 

inde`plinita 
- - - - 

http://turism.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/09/Structurile-de-primire-turistice-cu-functiuni-de-cazare-clasificate-actualizare-20.09.2019.xlsx
http://turism.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/09/Structurile-de-primire-turistice-cu-functiuni-de-cazare-clasificate-actualizare-20.09.2019.xlsx
http://turism.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/09/Structurile-de-primire-turistice-cu-functiuni-de-cazare-clasificate-actualizare-20.09.2019.xlsx
http://turism.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/09/Structurile-de-primire-turistice-cu-functiuni-de-cazare-clasificate-actualizare-20.09.2019.xlsx
http://turism.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/09/Structurile-de-primire-turistice-cu-functiuni-de-cazare-clasificate-actualizare-20.09.2019.xlsx
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7. Cerinte legate de 
inchirie sali de instruire, 
sala plenara,capacitate, 

dotari, perioade, 
respectiv: Închiriere 1 

sală de instruire mică 8 
zile (2 – 09.11.2019 

(inclusiv),inchiriere 1 
sală plenară 4 zile (4 – 
7.11.2019inclusiv),inchi
riere 1 sală de instruire 

mică 4 zile (4 -
7.11.2019 (inclusiv) 

Referinta cap.III, al3, 
pct.9  din caietul de 

sarcini/ informatiile se 
regasesc detaliat punct 
cu punct in propunerea 

tehnica la punctul 9, al.1-
3. 

Operatorul va pune la 
dispozitie salile 

solicitate la capacitatea 
dotarile si perioadele 
stabilite in caietul de 

sarcini 

Cerinta 
minima 

indeplinita 
- - - - 

 
 

8. Cerinte legate de 
calitatea serviciilor 
prestate, calitatea 
alimentelor, igiena 

personalului. 

Referinta cap.III, al.5-10, 
din caietul de sarcini/ 

informatiile se regasesc 
detaliat punct cu punct in 

propunerea tehnica la 
punctele 11-12(a-g) 

Operatorul isi asuma 
cerintele legate de 
calitatea serviciilor 

prestate, a alimentelor 
si de igiena a 

personalului, pe 
perioada de desfasurare 

a evenimentului. 

Cerinta 
minima 

indeplinita 
- - - - 

9. Cerinte legate de 
obligativitatea 

contractarii cantitatiilor 
minime/ maxime ale 

produselor/serviciilor 
precum si a aparitiei 

situatiilor neprevazute. 

Referinta cap.III, al.13-
14, din caietul de sarcini/ 
informatiile se regasesc 

detaliat punct cu punct in 
propunerea tehnica la 

punctele 13-14. 

Operatorul isi asuma 
cerintele legate de 

obligativitatea 
contractarii cantitatiilor 

minime/ maxime ale 
produselor/serviciilor 
precum si a aparitiei 

situatiilor neprevazute 
desfasurare a 
evenimentului. 

Cerinta 
minima 

indeplinita 
- - - - 
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10. Cerinte legate de 
valabilitatea ofertei: 
,,Perioada minima de 
valabilitate a ofertei, 

atat din punct de vedere 
al pretului cat si a 

continutului tehnic este 
de 90 zile de la data 
limita de depunere a 

ofertelor” 
 

Referinta cap.IV, al.4, din 
caietul de sarcini/ 

informatiile se regasesc 
in propunerea tehnica la 

punctul 15. 

Operatorul isi asuma 
termenul de valabilitate 
a ofertei atat din punct 

de vedere al pretului cat 
si a continutului tehnic. 

Cerinta 
minima 

indeplinita 
- - - - 

 
 
 

11. Cerinte legate de 
prezentarea variantelor 
si sortimentelor pentru 
alcatuirea meniurilor 

Referinta din cerintele 
caietului de sarcini 

cap.III, al4/ informatiile 
se regasesc in 

propunerea tehnica 
cap.3-7 

Operatorul prezinta 
variantele de meniu din 
care AC sa poata alege 
o vastructura de meniu 

Cerinta 
minima 

indeplinita 
- - - - 

S.C
. A

vangarde B
usines G

roup 

 
 
 

1. Amplasament in 
Poiana Brasov/hotel 

minim4 stele 

Referinta cap.I, al.1 din 
caietul de sarcini si 

capIII al.3 pct8./ 
informatiile se regasesc 
in propunerea tehnica la 

punctul 1. 

Amplasamentul propus: 
in Poiana Brasov, hotel 

patru stele 

Cerinta 
minima 

indeplinita 
- - - - 

 
 

2.Operatorul poate servi 
un numar cuprins intre 
30 si 40 participanti per 

Seminar 

Referinta cap.III, al.2 din 
caietul de sarcini/ 

informatiile se regasesc 
in propunerea tehnica la 

punctul 2. 

Oeratorul va asigura 
servicii pentru un nr. 
De persoane cuprins 
intre 30-40 persoane 

Cerinta 
minima 

indeplinita 
- - - - 
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3. Cerinte legate de 
numarul pauzelor de 

cafea si a produselor in 
cantitatile solicitate 

Referinta cap.III, al3, 
pct.1-5 din caietul de 

sarcini/ informatiile se 
regasesc detaliat  punct 
cu punct in propunerea 

tehnica la punctul 3. 

Operatorul va asigura 
numarul solicitat de 

pauze de cafea in 
cantitatiile solicitate 

pentru toti participantii 

Cerinta 
minima 

indeplinita 
- - - - 

 
 
 

4. Cerinte legate de 
numarul de dejunuri si 

sortimente solicitate 

Referinta cap.III, al3, 
pct.6  din caietul de 

sarcini/ informatiile se 
regasesc detaliat punct 
cu punct in propunerea 

tehnica la punctul 4. 

Operatorul va asigura 
numarul solicitat de 

dejunuri pe sortimentele 
solicitate pentru toti 

participantii 

Cerinta 
minima 

indeplinita 
- - - - 

 
 
 

5.Cerinte legate de 
numarul de cine si de 
sortimente solicitate 

Referinta cap.III, al3, 
pct.7  din caietul de 

sarcini/ informatiile se 
regasesc detaliat punct 
cu punct in propunerea 

tehnica la punctul 7. 

Operatorul va asigura 
numarul solicitat de 
cine pe sortimentele 
solicitate pentru toti 

participantii 

Cerinta 
minima 

indeplinita 
- - - - 
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6. Cerinte legate de, 
clasificarea hotelului 

cazarea participantilor, 
dotari camere, pentru 

32 participanți (3 nopți), 
8 participanți pentru 9 
nopți (cu cont de masă 

inclus/zi cu excepția 
zilelor în care se 

desfășoară conferința) Referinta cap.III, al3, 
pct.8  din caietul de 

sarcini. 
- - 

Deoarece ofertantul nu 
precizeaza in oferta sa un 
nume al locatiei propuse, 

i se solicita probarea 
conditiei  legata de 

clasificarea locatiei propuse 
in data de 25.09.2019 prin 

adresa cu 
nr.3358/25.09.2019 

Ofertantul 
raspunde 

solicitarii in 
data de 

27.09.2019, 
documentul este 
inregistrat la la 

Autoritatea 
Contractanta cu 

nr.3394. In 
componenta 

raspunsului la 
clarificari se 

regaseste 
Certificatul de 

clasificare cu nr. 
6123/3729/08.12.
2011 prin care se 
atesta ca locatia 

propusa 
indeplineste 

conditia privind 
clasificarea 

Comisia de evaluare 
verifica documentele  
trasmise de ofertant si 
constata ca certificatul 
de clasificare transmis 
este de actualitate, 
conform informatiilor 
puse la dispozitie de 
Ministerului Turismului 
la rubrica: ,,Structurile 
de primire turistice cu 
functiuni de cazare 
clasificate - actualizare 
20.09.2019”, unde la 
pozitia cu nr. 2198, 
locatia respectiva 
figureaza ca avand o 
clasificare de 4 stele 
conform certificatului 
emis in data de 
08.12.2011. 
Operatorul va asigura 
cazarea tuturor 
participantilor la Hotel 
Piatra Mare, 4 stele, in 
numarul si perioadele 
solicitate in caietul de 
sarcini. De asemenea va 
asigura cont de masa in 
valoare de 100 lei 
pentru 8 participanti cu 
exceptia zilelor în care 
se desfășoară conferința 

Cerinta 
minima 
indeplinita 

http://turism.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/09/Structurile-de-primire-turistice-cu-functiuni-de-cazare-clasificate-actualizare-20.09.2019.xlsx
http://turism.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/09/Structurile-de-primire-turistice-cu-functiuni-de-cazare-clasificate-actualizare-20.09.2019.xlsx
http://turism.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/09/Structurile-de-primire-turistice-cu-functiuni-de-cazare-clasificate-actualizare-20.09.2019.xlsx
http://turism.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/09/Structurile-de-primire-turistice-cu-functiuni-de-cazare-clasificate-actualizare-20.09.2019.xlsx
http://turism.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/09/Structurile-de-primire-turistice-cu-functiuni-de-cazare-clasificate-actualizare-20.09.2019.xlsx
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7. Cerinte legate de 
inchirie sali de instruire, 
sala plenara,capacitate, 

dotari, perioade, 
respectiv: Închiriere 1 

sală de instruire mică 8 
zile (2 – 09.11.2019 

(inclusiv),inchiriere 1 
sală plenară 4 zile (4 – 
7.11.2019inclusiv),inchi
riere 1 sală de instruire 

mică 4 zile (4 -
7.11.2019 (inclusiv) 

Referinta cap.III, al3, 
pct.9  din caietul de 

sarcini/ informatiile se 
regasesc detaliat punct 
cu punct in propunerea 

tehnica la punctul 9, al.1-
3. 

Operatorul va pune la 
dispozitie salile 

solicitate la capacitatea 
dotarile si perioadele 
stabilite in caietul de 

sarcini 

Cerinta 
minima 

indeplinita 
- - - - 

 
 

8. Cerinte legate de 
calitatea serviciilor 
prestate, calitatea 
alimentelor, igiena 

personalului. 

Referinta cap.III, al.5-10, 
din caietul de sarcini/ 

informatiile se regasesc 
detaliat punct cu punct in 

propunerea tehnica la 
punctele 11-12(a-g) 

Operatorul isi asuma 
cerintele legate de 
calitatea serviciilor 

prestate, a alimentelor 
si de igiena a 

personalului, pe 
perioada de desfasurare 

a evenimentului. 

Cerinta 
minima 

indeplinita 
- - - - 

9. Cerinte legate de 
obligativitatea 

contractarii cantitatiilor 
minime/ maxime ale 

produselor/serviciilor 
precum si a aparitiei 

situatiilor neprevazute. 

Referinta cap.III, al.13-
14, din caietul de sarcini/ 
informatiile se regasesc 

detaliat punct cu punct in 
propunerea tehnica la 

punctele 13-14. 

Operatorul isi asuma 
cerintele legate de 

obligativitatea 
contractarii cantitatiilor 

minime/ maxime ale 
produselor/serviciilor 
precum si a aparitiei 

situatiilor neprevazute 
desfasurare a 
evenimentului. 

Cerinta 
minima 

indeplinita 
- - - - 
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10. Cerinte legate de 
valabilitatea ofertei: 
,,Perioada minima de 
valabilitate a ofertei, 

atat din punct de vedere 
al pretului cat si a 

continutului tehnic este 
de 90 zile de la data 
limita de depunere a 

ofertelor” 
 

Referinta cap.IV, al.4, din 
caietul de sarcini/ 

informatiile se regasesc 
in propunerea tehnica la 

punctul 15. 

Operatorul isi asuma 
termenul de valabilitate 
a ofertei atat din punct 

de vedere al pretului cat 
si a continutului tehnic. 

Cerinta 
minima 

indeplinita 
- - - - 

 
 
 

11. Cerinte legate de 
prezentarea variantelor 
si sortimentelor pentru 
alcatuirea meniurilor 

Referinta din cerintele 
caietului de sarcini 

cap.III, al4/ informatiile 
se regasesc in 

propunerea tehnica 
 ,, Meniuri” 

Operatorul prezinta 
variantele de meniu din 
care AC sa poata alege 
o vastructura de meniu 

Cerinta 
minima 

indeplinita 
- - - - 

S.C
. M

icom
is S.R

.L
. 

 
 
 
 

1. Amplasament in 
Poiana Brasov/hotel 

minim4 stele 

Referinta cap.I, al.1 din 
caietul de sarcini si 

capIII al.3 pct8./ 
informatiile se regasesc 
in propunerea tehnica la 

punctul 1. 

Amplasamentul propus: 
Hotel Piatra Mare, 
amplasat in Poiana 

Brasov  

Cerinta 
minima 

indeplinita 
- - - - 

 
 

2.Operatorul poate servi 
un numar cuprins intre 
30 si 40 participanti per 

Seminar 

Referinta cap.III, al.2 din 
caietul de sarcini/ 

informatiile se regasesc 
in propunerea tehnica la 

punctul 2. 

Oeratorul va asigura 
servicii pentru un nr. 
De persoane cuprins 
intre 30-40 persoane 

Cerinta 
minima 

indeplinita 
- - - - 
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3. Cerinte legate de 
numarul pauzelor de 

cafea si a produselor in 
cantitatile solicitate 

Referinta cap.III, al3, 
pct.1-5 din caietul de 

sarcini/ informatiile se 
regasesc detaliat  punct 
cu punct in propunerea 

tehnica la punctul 3. 

Operatorul va asigura 
numarul solicitat de 

pauze de cafea in 
cantitatiile solicitate 

pentru toti participantii 

Cerinta 
minima 

indeplinita 
- - - - 

 
 
 

4. Cerinte legate de 
numarul de dejunuri si 

sortimente solicitate 

Referinta cap.III, al3, 
pct.6  din caietul de 

sarcini/ informatiile se 
regasesc detaliat punct 
cu punct in propunerea 

tehnica la punctul 4. 

Operatorul va asigura 
numarul solicitat de 

dejunuri pe sortimentele 
solicitate pentru toti 

participantii 

Cerinta 
minima 

indeplinita 
- - - - 

 
 
 

5.Cerinte legate de 
numarul de cine si de 
sortimente solicitate 

Referinta cap.III, al3, 
pct.7  din caietul de 

sarcini/ informatiile se 
regasesc detaliat punct 
cu punct in propunerea 

tehnica la punctul 7. 

Operatorul va asigura 
numarul solicitat de 
cine pe sortimentele 
solicitate pentru toti 

participantii 

Cerinta 
minima 

indeplinita 
- - - - 
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6. Cerinte legate de, 
clasificarea hotelului 

cazarea participantilor, 
dotari camere, pentru 

32 participanți (3 nopți), 
8 participanți pentru 9 
nopți (cu cont de masă 

inclus/zi cu excepția 
zilelor în care se 

desfășoară conferința) 

Referinta cap.III, al3, 
pct.8  din caietul de 

sarcini/ informatiile se 
regasesc detaliat punct 
cu punct in propunerea 

tehnica la punctul 8(a-b). 

Comisia de evaluare 
constata conform 
informatiilor puse la 
dispozitie de 
Ministerului Turismului 
la rubrica: ,,Structurile 
de primire turistice cu 
functiuni de cazare 
clasificate - actualizare 
20.09.2019”, ca locatia 
respectiva figureaza cu o 
clasificare de 4 stele 
conform certificatului 
nr.6123/3729, poz. 2198 
emis in data de 
08.12.2011. 
Operatorul va asigura 

cazarea tuturor 
participantilor la Hotel 
Piatra Mare 4 stele, in 
numarul si perioadele 
solicitate in caietul de 
sarcini. De asemenea 

va asigura cont de masa 
in valoare de 100 lei 

pentru 8 participanti cu 
exceptia zilelor în care 

se desfășoară 
conferința 

Cerinta 
minima 

indeplinita 
- - - - 

7. Cerinte legate de 
inchirie sali de instruire, 
sala plenara,capacitate, 

dotari, perioade, 
respectiv: Închiriere 1 

sală de instruire mică 8 
zile (2 – 09.11.2019 

(inclusiv),inchiriere 1 
sală plenară 4 zile (4 – 
7.11.2019inclusiv),inchi
riere 1 sală de instruire 

mică 4 zile (4 -
7.11.2019 (inclusiv) 

Referinta cap.III, al3, 
pct.9  din caietul de 

sarcini/ informatiile se 
regasesc detaliat punct 
cu punct in propunerea 

tehnica la punctul 9, al.1-
3. 

Operatorul va pune la 
dispozitie salile 

solicitate la capacitatea 
dotarile si perioadele 
stabilite in caietul de 

sarcini 

Cerinta 
minima 

indeplinita 
- - - - 

http://turism.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/09/Structurile-de-primire-turistice-cu-functiuni-de-cazare-clasificate-actualizare-20.09.2019.xlsx
http://turism.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/09/Structurile-de-primire-turistice-cu-functiuni-de-cazare-clasificate-actualizare-20.09.2019.xlsx
http://turism.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/09/Structurile-de-primire-turistice-cu-functiuni-de-cazare-clasificate-actualizare-20.09.2019.xlsx
http://turism.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/09/Structurile-de-primire-turistice-cu-functiuni-de-cazare-clasificate-actualizare-20.09.2019.xlsx
http://turism.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/09/Structurile-de-primire-turistice-cu-functiuni-de-cazare-clasificate-actualizare-20.09.2019.xlsx
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8. Cerinte legate de 
calitatea serviciilor 
prestate, calitatea 
alimentelor, igiena 

personalului. 

Referinta cap.III, al.5-10, 
din caietul de sarcini/ 

informatiile se regasesc 
detaliat punct cu punct in 

propunerea tehnica la 
punctele 11-12(a-g) 

Operatorul isi asuma 
cerintele legate de 
calitatea serviciilor 

prestate, a alimentelor 
si de igiena a 

personalului, pe 
perioada de desfasurare 

a evenimentului. 

Cerinta 
minima 

indeplinita 
- - - - 

9. Cerinte legate de 
obligativitatea 

contractarii cantitatiilor 
minime/ maxime ale 

produselor/serviciilor 
precum si a aparitiei 

situatiilor neprevazute. 

Referinta cap.III, al.13-
14, din caietul de sarcini/ 
informatiile se regasesc 

detaliat punct cu punct in 
propunerea tehnica la 

punctele 13-14. 

Operatorul isi asuma 
cerintele legate de 

obligativitatea 
contractarii cantitatiilor 

minime/ maxime ale 
produselor/serviciilor 
precum si a aparitiei 

situatiilor neprevazute 
desfasurare a 
evenimentului. 

Cerinta 
minima 

indeplinita 
- - - - 

10. Cerinte legate de 
valabilitatea ofertei: 
,,Perioada minima de 
valabilitate a ofertei, 

atat din punct de vedere 
al pretului cat si a 

continutului tehnic este 
de 90 zile de la data 
limita de depunere a 

ofertelor” 
 

Referinta cap.IV, al.4, din 
caietul de sarcini/ 

informatiile se regasesc 
in propunerea tehnica la 

punctul 15. 

Operatorul isi asuma 
termenul de valabilitate 
a ofertei atat din punct 

de vedere al pretului cat 
si a continutului tehnic. 

Cerinta 
minima 

indeplinita 
- - - - 

 

 
 
 

11. Cerinte legate de 
prezentarea variantelor 
si sortimentelor pentru 
alcatuirea meniurilor 

Referinta din cerintele 
caietului de sarcini 

cap.III, al4 
- - 

Se solicita clarificari cu 
privire la prezentarea 

variantelor si sortimenteloe 
pentru alcatuirea 

meniurilor in data de 
19.09.2019 

Operatorul 
prezinta 

variantele de 
meniu din care 

AC sa poata 
alege o 

structura de 
meniu in data 
de 20.09.2019 

Raspunsul primit 
satisface cerintele 
caietului de sarcini 

Cerinta 
minima 
indeplinita 
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Ofertant 
 

 

 

Oferta este 
conformă/neconformă/inacceptabilă/inadecvată 

S.C. Tehno Art Solution 

S.R.L. 

S.C.Fortuna Business 

Travel S.R.L. 

S.C. Alpin 2003 S.R.L. S.C. Avangarde 

Business Group S.R.L. 

S.C. Micomis S.R.L. 

NECONFORMA 
CONFORMA CONFORMA 

CONFORMA 
CONFORMA 



23 
 

In cazul operatorului  S.C. Tehno Art Solutions S.R.L. , in urma transmiterii solicitarii de 
clarificari cu nr. 3359/25.09.2019, legata de probarea conditiei privind clasificarea locatiei 
propuse, acesta raspunde prin transmiterea Certificatului de clasificare al hotelului Silver 
Mountain Resort& Spa cu nr. 19361 emis in data de 10.01.2019. 
Comisia de evaluare ia act de documentele si mentiunile trasmise si constata ca Cerificatul de 
clasificare prezentat, emis in data de 10.01.2019, nu mai este de actualitate conform 
informatiilor puse la dispozitie de Ministerului Turismului pe sietul 
http://turism.gov.ro/web/autorizare-turism/ la rubrica: ,,Structurile de primire turistice cu 
functiuni de cazare clasificate - actualizare 20.09.2019”, unde din data de 12.08.2019 locatia 
ofertata figureaza cu o clasificare de 3 stele (in baza Certificatului de Clasificare 19361 emis de 
Ministerul Turismului in data de 12.08.2019). 
Avand in vedere cele prezentate dar si fapul ca la intocmirea ofertei candidatul nu a tinut cont 
de cea mai recenta varianta a documentului si anume Certificat de Clasificare cu nr. 
19361/12.08.2019, valabil la data intocmirii ofertei, comisia de evaluare constata ca oferta 
depusa de operatorul S.C. Tehno Art Solutions S.R.L. nu indeplineste conditia impusa in 
caietul de sarcini la cap.III, al.3, pct.8 ,, Cazare participanți la hotelul unde se desfășoară 
conferința, de minim 4 stele, in Poiana Brasov.............”. 
 

           Ca urmare tinand cont de aceste aspecte, comisia declara oferta depusa de S.C. Tehno Art     
Solutions S.R.L. neconforma, in concordanta cu prevederile art. 137. al.(3), a) din HG 395/2016 ,, 
......... oferta este considerată neconformă în următoarele situaţii: a) nu satisface în mod 
corespunzător cerinţele caietului de sarcini”. 

 
În urma evaluării ofertelor tehnice si a răspunsurilor la solicitările de clarificări, comisia de 
evaluare a concluzionat următoarele: 

Comisia de evaluare concluzioneaza ca propunerile tehnice depuse de catre: S.C. Fortuna 
Business S.R.L, S.C. Alpin 2003 S.R.L., S.C. Avangarde Business Group S.R.L. si  
S.C. Micomis S.R.L., sunt conforme si trece la evaluarea propunerilor financiare. 

E. Evaluarea propunerilor financiare 

Comisia de evaluare a evaluat propunerile financiare sub aspectul: 

i. corelării cu propunerile tehnice prezentate; 
ii. identificării și remedierii erorilor aritmetice și corectării acestora în condițiile admise de lege; 
iii. încadrării în valoarea estimată a achiziției, inclusiv sub aspectul analizării posibilității 

disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului respectiv, cu 
respectarea prevederilor normelor de aplicare a legislației în domeniul achizițiilor 
publice/sectoriale; 

iv. asigurării ca prețul propus sau componente ale acestuia nu este/sunt neobișnuit de scăzut/scăzute 
în raport cu ce urmează a fi livrat/prestat/executat astfel încât nu se poate asigura îndeplinirea 
contractului la parametrii cantitativi și calitativi solicitați prin caietul de sarcini. 

 

Principalele aspecte ale evaluării propunerilor financiare sunt prezentate mai jos si se realizeaza pe baza 
informatiilor preliminare prezentate de: 

1  S.C.Fortuna Business Travel S.R.L. 

In cadrul ofertei financiare, ofertantul a depus : 

- Formularul nr.4 ,, Formular de Oferta”, conform modelului solicitat in documentatia de 

http://turism.gov.ro/web/autorizare-turism/
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atribuire, oferta are caracter ferm si valabilitate de 90 de zile. 
- Formularul 4.1. ,,Centralizator de preturi”- Anexa la formularul de oferta, conform modelului 

solicitat in documentatia de atribuire.  
2 S.C. Alpin 2003 S.R.L. 

In cadrul ofertei financiare, ofertantul a depus : 

- Formularul nr.4 ,, Formular de Oferta”, conform modelului solicitat in documentatia de 
atribuire, oferta are caracter ferm si valabilitate de 90 de zile. 

- Formularul 4.1. ,,Centralizator de preturi”- Anexa la formularul de oferta, conform modelului 
solicitat in documentatia de atribuire.  

3 S.C. Avangarde Business Group S.R.L. 

In cadrul ofertei financiare, ofertantul a depus : 

- Formularul nr.4 ,, Formular de Oferta”, conform modelului solicitat in documentatia de 
atribuire, oferta are caracter ferm si valabilitate de 120 de zile. 

- Formularul 4.1. ,,Centralizator de preturi”- Anexa la formularul de oferta, conform modelului 
solicitat in documentatia de atribuire.  

4 S.C. Micomis  S.R.L. 

In cadrul ofertei financiare, ofertantul a depus : 

- Formularul nr.4 ,, Formular de Oferta”, conform modelului solicitat in documentatia de 
atribuire, oferta are caracter ferm si valabilitate de 90 de zile. 

- Formularul 4.1. ,,Centralizator de preturi”- Anexa la formularul de oferta, conform modelului 
solicitat in documentatia de atribuire.  

In cadrul procedurii de achiziţie servicii de "Organizarea unui seminar in cadrul proectului 
,,BearConnect(96/2016)", organizata de I.N.C.D.S. S.C.D.E.P.-Brasov, ofertele financiare depuse de 
catre: 

Nr. 
Crt. 

Operator economic Valoare 
estimata (lei 
fara TVA) 

Valoare ofertata 

(lei fara TVA) 

% din    

  valoarea 
estimată 

1. S.C.Fortuna Business Travel S.R.L. 82.000,00 79.664,00 97% 

2. S.C. Alpin 2003 S.R.L. 82.000,00 76.716,00 94% 

3. S.C. Avangarde Business Group 
S.R.L. 

82.000,00 79.520,00 97% 

 
se incadreaza in limita fondurilor disponibilizate, sunt corelate cu propunerea tehnica prezentata iar 
pretul propus  si  componente ale acestuia nu este neobișnuit de scăzut, în raport cu ce urmează a fi 
prestat astfel încât sa se  poata asigura îndeplinirea contractului/acordului cadru la parametrii cantitativi 
și calitativi solicitați prin caietul de sarcini.  
 
In cazul Operatorului S.C. Micomis S.R.L. oferta financiara prezentata de acesta are valoarea 
de 96.600,00 lei fara TVA. Tinand cont ca valoarea estimata a achizitiei este de 83.000,00 lei 
fara TVA si a indisponibilitatii Autoritatii Contractante de a disponibiliza fonduri suplimentare, 
in concordanta cu art. 215, al.(4), din Legea 98/2016 ,, Oferta este considerată inacceptabilă 
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