Anexa 1

Nr. ....../...................
Aprobat,

Notă privind determinarea valorii estimate
1. Obiectul achiziției: .........
2. Coduri CPV: ……….
Evaluarea contractului de achiziţie publică se realizează în conformitate cu
prevederile Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016 privind
aprobarea proceduriii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi
pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri
europene, cu modificările şi completările ulterioare, Legii 98/2016 privind achiziţiile
publice.
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1
TOTAL
Beneficiarul doreşte să achiziționeze servicii/produse pentru functionarea
întreprinderii înființate în cadrul proiectului ”START UP pentru Regiunea Sud-Est” cu
ID 105554, Axă prioritară 3. Locuri de muncă pentru toți, Obiectiv tematic 8.
Promovarea unor locuri de muncă durabile şi de calitate şi sprijinirea mobilității
lucrătorilor, Prioritate de investiții
8.iii.Activități independente, antreprenoriat
şi înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi şi a unor
întreprinderi mici şi mijlocii inovatoare, Obiectiv specific 3.7. Creşterea ocupării
prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.
Realizarea achiziției necesară implementării planurilor de afaceri de către
Beneficiarul ajutorului de minimis se va face cu respectarea principiilor
economicității, eficienței şi eficacității. Beneficiarul ajutorului de minimis va
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întreprinde toate măsurile pe care le consideră necesare în vederea respectării
acestor principii şi va respecta principiul tratamentului egal, principiul non
discriminării, principiul transparenţei.
Oferta câştigătoare va fi aleasă respectând principiile economicității,
eficienței şi eficacității, respectiv oferta cu prețul cel mai scăzut în situația în care
caracteristicile/cerințele tehnice sunt foarte bine detaliate şi se poate face
departajare doar pe baza prețurilor.
Pentru alegerea ofertei se vor avea în vedere următoarele:
- încadrarea în valoarea estimată, respectiv în bugetul aprobat al
planului de afaceri,
- respectarea caracteristicilor/cerințelor prevăzute,
- depunerea tuturor documentelor(dacă este cazul) şi îndeplinirea
tuturor cerințelor(dacă este cazul),
- clasamentul ofertelor.

Întocmit,
.....................
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