
 

 

 

Direcția de Asistență Socială Brașov, cu sediul în Municipiul Brașov, str. Panselelor nr.23,  

tel:368-469995, fax. 0368-464083, vă invită să depuneți ofertă până în data de 21.11.2022, ora 14.00 în 

vederea achiziției prin  procedura proprie a serviciilor  de elaborare meniuri cu rețetare și recomandări 

de asociere pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice, conform cerinţelor prevăzute în  

caietul de sarcini, anexat prezentei invitaţii.  

         Preţurile vor fi comunicate în lei şi vor fi valabile pe toată durata derulării contractului. Ofertantul 

va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate.  

         Criteriul de atribuire este cel mai bun raport calitate-preț. Astfel, va fi declarată câştigătoare oferta 

care întruneşte punctajul cel mai mare, rezultat în urma aplicării algoritmului de calcul de mai jos: 

         1. preț                 60 pct. 

a) pentru cel mai mic preț (care va fi considerat Preț minim)/total achiziție ;se acordă punctajul maxim 

alocat factorului de evaluare respectiv; 

b) pentru  prețuri mai mari decât cele prevăzute la lit a) punctajul se acordă astfel : 

P preț n = (Preț minim/Preț n) x punctaj maxim alocat. 

 

        2.  timp de răspuns la solicitarea achizitorului                                        40 pct.    

 

       Prin timp de răspuns la solicitarea achizitorului se înțelege intervalul de timp exprimat în zile cuprins 

între solicitarea achizitorului și prestarea efectivă a serviciilor.  

a) pentru cel mai scurt timp de răspuns (care va fi considerat Timp min.) se acordă punctajul maxim 

alocat factorului de evaluare respectiv; 

b) pentru  alt timp de răspuns mai mare decât cel prevăzut la lit a) punctajul se acordă astfel : 

P timp de răspuns n =(Timp de răspuns minim/Timp de răspuns n) x punctaj maxim alocat 

Achiziţia se va finaliza prin încheierea unui contract valabil până la data de 31.12.2022.  

        Termen maxim de prestare a serviciciilor și predare a documentațíilor: 16.12.2022 

Plata se va efectua în termen de 30 de zile de la înregistrarea facturii electronice transmisă prin 

sistemul național privind factura electronică RO e-factura la achizitor.  

Oferta  poate fi transmisă prin email: achizitii@dasbv.ro. 

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0746-217984. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


