
 

 

 

 

NOTA JUSTIFICATIVA DE ATRIBUIRE 

din data de 10.07.2014 , ora 12 

 

 

 

 

 

 

Încheiat astăzi , 10.07.2014, în vederea atribuirii contractului de furnizare de servicii de 

leasing operational,  contract cofinanțat în cadrul  Proiectului „Dezvoltare rurala durabila 

prin revitalizarea mestesugurilor– ID129639,  

 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 pimire a ofertelor , 09.07.2014, ora 14, 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. 

Urmatoarele oferte , in ordine aleatoriu deschise nu indeplinesc cerintele minime, 

prescriptiile , caracteristicile de natura tehnica si sunt declarate necorespunzatoare: 

1. SC MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SRL 
- valabilitatea ofertei financiare, anexa la contractul de leasing operational nu se 

incadreaza in prevederile punctului 4(4.3) din documentatia de atribuire:”Perioada 

minima de valabilitate a ofertei –Pana la 30.09.2015”  

- termenul de livrare nu a fost specificat in conformitate cu punctul 5 din 

documentatia de atribuire :”Livrarea se va face la adresa –Asociatia Pakiv 

Romania , pana la data de 18.07.2014” 

- existenta unei constrangeri in oferta de leasing operational de nr de km pentru 

toata perioada proiectului la 30.000 de km cu facturarea kilometrilor ce depasesc 

acest plafon cu suma de 0.03955 euro, ceea ce contravine sectiunii ATRIBUIREA 

CONTRACTULUI din documentatia de atribuire punctul 2 litera c si anume:” 

Contine propuneri referitoare la clauzele contractuale care sunt in mod evident 

dezavantajoase pentru beneficiarul privat”” 



 
 

Următoarele oferte, în ordine aleatoriu deschise, îndeplinesc cerințele minime, prescripțiile, 

caracteristicile de natură tehnică și sunt declarate corespunzătoare: 

1. SC BT OPERATIONAL LEASING SA 

Pentru ofertele care au îndeplinit cerințele minime, prescripțiile , caracteristicile de natură 

tehnică , etc, descrise în documentația pentru ofertanți elaborată pentru achiziția serviciilor de 

leasing operational s-a aplicat criteriul de atribuire : PREȚUL CEL MAI SCĂZUT. 

 

 

În urma aplicării criteriului de atribuire a rezultat următoarea situație: 

Nr.

crt 

Denumire 

ofertant 

Total fara 

TVA 

Specificatii tehnice  Clasific

ar e Conformitatea 

ofertei cu 

specificatiile 

tehnice 

Avantaje 

tehnice 

financiare 

Dezavantaje 

tehnice 

financiare 

Justificare 

 

1. 

 

SC BT 

OPERATI

ONAL 

LEASING 

SA 

202.000 Da Da Nu Raportul calitate 

pret este 

superior atat din 

punct de vedere 

al calitatii cat si 

al pretului 

1 

 

 

 

 

În conformitate cu prevederile documentației pentru ofertanți, elaborată pentru achiziția de 

furnizare de servicii de leasing operational, oferta selectată și declarată câștigătoare este 

oferta depusă  de către  : SC  BT OPERATIONAL LEASING SRL 

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal în 1 exemplar 

 

COMISIA DE EVALUARE 

 

1. Preşedinte :  GRUIA IOAN BUMBU 

2. Membru:  ENACHE DAN 

3. Membru :  GRIGORIE VASILE 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicarea rezultatelor privind atribuirea contractului de achiziții de furnizare de 

servicii de leasing operational 

 

 

 

În urma constituirii comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziția de servicii de leasing 

operational, achiziție ce a avut termen limita de depunere a ofertelor în data de 09.07.2014 , 

ora 14, în cadrul proiectului „Dezvoltare rurala durabila prin revitalizarea mestesugurilor– 

ID129639”, cu următoarea componență  

 

1. Preşedinte :  GRUIA IOAN BUMBU 

2. Membru:  ENACHE DAN 

3. Membru :  GRIGORIE VASILE 

 

 

 A decis în conformitate cu  prevederile Ordinului MFE nr.1120/2013, privind 

aprobarea Procedurii simplificate de beneficiarii privați în cadrul proiectelor finanțate 

din instrumente structurale, obiectivul ”Convergență” , precum și în cadrul proiectelor 

finanțate prin mecanisme financiare SEE și norvegian pentru atribuirea contractelor 

de furnizare, servicii sau lucrări 

 

 

 

OFERTANTUL CÂȘTIGĂTOR : SC  BT OPERATIONAL LEASING SRL 

 

 

 

 



 
 

 


