ANNEX 2
PUNCTAJ / SCORING
Servicii de dezvoltare a platformei e-learning "Digital Dual Vet"
Score
Max. Puncte
Weight
obținute
Expertiza companiei
27%
270
Metodologia Propusă, Abordarea Tehnică și Conformitatea Tehnică
40%
400
Structura Managementului Proiectului și Specialiștii Cheie
33%
330
Total*
100%
1000
*prag minim de calificare tehnică - 70% din punctajul tehnic maxim obtenabil (min. 700 puncte)

Rezumat Punctaj Ofertă Tehnică
1
2
3

Evaluare Ofertă Tehnică Tabel 1

Subpuncte

Max. Puncte
obținute

Expertiza companiei

270

1.1 Reputația companiei și a personalului / Credibilitatea / Fiabilitatea /
Situația în industrie (pe baza scrisorilor de recomandare) (2 scrisori – 10
puncte, fiecare scrisoare suplimentară –10 puncte, până la max 20 puncte)
1.2 Capacitatea generală a companiei care poate influența implementarea

20

90

‐ vârsta/mărimea companiei (5 ani – 10 puncte, fiecare an suplimentar – 2
puncte, până la max 20 puncte)
‐ suport gestionare proiecte (cum ar fi suport administrativ, ghidare,
managementul configurației) (max 30 puncte)
‐ consorțiu, holding sau o companie (consortiu - 3 puncte, holding - 5
puncte, companie - 10 puncte)
‐ gestionare a costurilor și programului proiectelor (max 30 puncte)
1.3 Măsura în care orice lucrare ar fi subcontractată/externalizată
(subcontractarea/externalizarea catre alte persoane juridice implică riscuri
suplimentare, care pot afecta implementarea proiectului, dar gestionată
corespunzător oferă o șansă de a accesa competențe specializate.) (lipsa - 15
puncte, subcontractarea serviciilor/expertizei specializate relevante – 10
puncte., subcontractare cu riscuri suplimentare – 0 puncte)

20
30
10
30
15

1.4 Proceduri de asigurare a calității, garanții
1.5 Relevanța cunoștințelor:
‐ Experienta in servicii de dezvoltare si integrare software (5 ani – 30
puncte, fiecare an suplimentar – 2 puncte, pana la max 40 puncte)
‐ Experiență în dezvoltarea si implementarea unor soluții similare de
e‐Learning (3 proiecte – 30 puncte, fiecare proiect suplimentar – 2 puncte,
până la max 40 puncte)

40

‐ Experienta în dezvoltarea si implementarea de solutii software, produse,
materiale pentru proiecte educationale (3 proiecte – 20 puncte, fiecare
proiect suplimentar – 1 punct, pana la maxim 25 puncte suplimentare)

25

‐ Servicii ICT prestate/produse IT livrate pentru diverse programe finanțate
de instituții donatoare, de autoritati publice (5 puncte per proiect; până la
max. 15 puncte)

15

Evaluare Ofertă Tehnică Tabel 2

25
120

40

Subpuncte

Max. Puncte
obținute

