
 

 

CLARIFICARE DIN OFICIU  
PRIVIND EROAREA MATERIALĂ 

 
Cu privire la procedura de achiziție DC1000176 – 

Concursul internațional de soluții cu tema „Piața 

Sfatului Brașov”, respectiv, documentele achiziției – 

Fișa de date, punctul II.2.5. Criterii de evaluare a 

proiectelor și Anexa 1 – Tema concursului punctul 6. 

Criterii de atribuire, a fost sesizată o eroare materială 

cu privire la calculul factorului de evaluare A.3: 

A3. Criteriul financiar – maximum 20 puncte 
Se vor puncta: 
• Cea mai bună ofertă din punct de vedere 
economic – 5 puncte. 
Neîncadrarea în plafonul maxim estimat 
pentru serviciile de proiectare conduce la 
descalificarea proiectului. 
• Raționalitatea și sustenabilitatea soluției 
funcțional-spațiale în raport cu plafonul 
maximal estimat pentru investiție - maximum 5 
puncte. 
Algoritm de calcul pentru criteriul A 
A=A1+A2+A3=20+20+20=60 puncte 
maximum posibil acordate 

 
Eroarea materială va fi corectată astfel, în atât în Fișa 

de date, punctul II.2.5, cât și în Anexa 1 – Tema 

concursului punctul 6. Criterii de atribuire, în limba 

română și în limba engleză: 

OFFICIAL CLARIFICATION 
REGARDING THE MATERIAL ERROR 

 
Regarding the procurement procedure DC1000176 - 

International design competition “Piața Sfatului 

Brașov”, respectively, the procurement documents - 

Data sheet, point II.2.5. Project evaluation criteria and 

Annex 1 – Competition Brief, point 6. Award criteria, a 

material error was reported regarding the calculation of 

the evaluation factor A.3: 

A3. Criteriul financiar – maximum 20 puncte 
Se vor puncta: 
• Cea mai bună ofertă din punct de vedere 
economic – 5 puncte. 
Neîncadrarea în plafonul maxim estimat 
pentru serviciile de proiectare conduce la 
descalificarea proiectului. 
• Raționalitatea și sustenabilitatea soluției 
funcțional-spațiale în raport cu plafonul 
maximal estimat pentru investiție - maximum 5 
puncte. 
Algoritm de calcul pentru criteriul A 
A=A1+A2+A3=20+20+20=60 puncte 
maximum posibil acordate 
 

The material error will be corrected as follows, both in 

the Data Sheet, point II.2.5, and in Annex 1 – 

Competition Brief, point 6. Award criteria, in Romanian 

and English:  



A3. Criteriul financiar – maximum 20 puncte 
Se vor puncta: 
• Cea mai bună ofertă din punct de vedere 
economic – 10 puncte. 
Neîncadrarea în plafonul maxim estimat 
pentru serviciile de proiectare conduce la 
descalificarea proiectului. 
• Raționalitatea și sustenabilitatea soluției 
funcțional-spațiale în raport cu plafonul 
maximal estimat pentru investiție - maximum 
10 puncte. 
Algoritm de calcul pentru criteriul A 
A=A1+A2+A3=20+20+20=60 puncte 
maximum posibil acordate 
 
A3. Financial criterion - maximum 20 points 
The following shall be scored: 
• The best offer from an economical point of 
view - 10 points. 
Exceeding the maximum estimated cost of the 
design services will lead to the 
disqualification of the project. 
• The rationality and sustainability of the 
functional & spatial solution in relation to the 
maximum cost estimate for the investment - 
maximum 10 points. 
Calculation algorithm for criterion A 
A=A1+A2+A3=20+20+20=60 points, maximum 
number of points granted 

 

A3. Criteriul financiar – maximum 20 puncte 
Se vor puncta: 
• Cea mai bună ofertă din punct de vedere 
economic – 10 puncte. 
Neîncadrarea în plafonul maxim estimat 
pentru serviciile de proiectare conduce la 
descalificarea proiectului. 
• Raționalitatea și sustenabilitatea soluției 
funcțional-spațiale în raport cu plafonul 
maximal estimat pentru investiție - maximum 
10 puncte. 
Algoritm de calcul pentru criteriul A 
A=A1+A2+A3=20+20+20=60 puncte 
maximum posibil acordate 
 
A3. Financial criterion - maximum 20 points 
The following shall be scored: 
• The best offer from an economical point of 
view - 10 points. 
Exceeding the maximum estimated cost of the 
design services will lead to the 
disqualification of the project. 
• The rationality and sustainability of the 
functional & spatial solution in relation to the 
maximum cost estimate for the investment - 
maximum 10 points. 
Calculation algorithm for criterion A 
A=A1+A2+A3=20+20+20=60 points, maximum 
number of points granted 

 

 


