DAREA DE SEAMĂ
PRIVIND PROCEDURA DE ACHIZIŢIE
PRIN CEREREA OFERTELOR DE PREŢURI
Nr. __09__ data 16 .05.2011
Autoritatea contractantă (IDNO):Universitatea Pedagogică de Stat „Ion
(1007600035769)
Obiectul achiziţiei: mese şi scaune pentru elevi.

Creangă”

(denumirea)

Membrii grupului de lucru prezenţi la deschiderea şi evaluarea ofertelor:
1. Cuşcă Valentin
Preşedintele grupului de lucru,decan al Facultăţii Informatică şi
Tehnologii Informaţionale în Instruire;
(funcţia)

(numele, prenumele)

2. Friptuleac Nina
3. Filimon Feodosii
4. Covalciuc Alexei
5. Danilă Gheorghe

Vice-preşedinte,contabil-şef adjunct;__________
Specialist coordonator al sectorului gospodărie;
Membru al grupului de lucru, jurist;__________________
Preşedintele Comitetului Sindical al colaboratorilor Universit.

În urma semnării declaraţiei de imparţialitate şi constatării unei sau mai multor situaţii
prevăzute la art. 16, alin (3) din Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile
publice, s-au retras următorii membri ai grupului de lucru:
1_______________ - _____________________
(numele, prenumele)

(funcţia)

2_______________ - _____________________
3_______________ - _____________________
Membrii grupului de lucru retraşi de la deschiderea şi evaluarea ofertelor au fost înlocuiţi cu
următoarele persoane:
1___________ - ____________________________
(numele, prenumele)

(funcţia)

2_______________ - ________________________
3_______________ - ________________________
Operatorii economici, inclusiv cei incluşi în Lista operatorilor economici calificaţi, cărora
le-au fost transmise la data de 11.02.2011 invitaţii de participare pentru:
1. ,,Stejaur-Market” SA
2. ,,Serence”SRL
3. ,,Port-comerţ”SRL
(denumirea operatorului economic)

Pînă la termenul-limită (data 13.05.11, ora 0930), ca răspuns la invitaţii au fost depuse 3 oferte
pentru fiecare lot după cum urmează:
Nr.
d/o

1.
2.
3

Denumirea operatorului
economic

,,Stejaur-Market” SA
,,Serence” SRL
,,Port-comerţ” SRL

IDNO

Datele de relaţii ale
operatorului
economic

1002600022614
1003600090876
1003600167222

29-52-22
92-42-56
55-30-24

Fondatorii

Scutaru Ludmila
Kirii Serghei
Circov Anatolii

Grupul de lucru pentru achiziţii a verificat dacă documentele ofertanţilor prezentate la
concurs corespund cerinţelor solicitate, a stabilit corespunderea datelor de calificare ale
ofertanţilor, preţurile, valoarea ofertelor, termenul de livrare/prestare şi perioada de
valabilitate a ofertelor etc., după cum urmează:

N
r.

Denumirea
operatorului
economic

Denumirea
bunurilor/serviciilo
r solicitate

,,StejaurMarket” SA

Mese şi scaune
pentru elevi

,,Serence”

SRL

Mese şi scaune
pentru elevi

,,Port3. comerţ”

Mese şi scaune
pentru elevi

1.
2.

SRL

Cantitate
a/volumul
pe lista
întreagă

Suma
totală a
ofertei fără
TVA
(lei)

Anexa

28 416,67

Anexa
Anexa

Documentele de calificare
prezentate

Informaţi
a detaliată
cu privire
la preţuri
se expune
în anexa
la darea
de seamă

Oferta,certificat de
înregistrare

30 225,00

Oferta

31 387,50

Oferta

Ofertele depuse au fost evaluate şi comparate folosind criteriul – preţul cel mai mic (pe loturi, pe
poziţii, pe lista întreagă) pe lista întreagă______
(criteriile stabilite)

Au fost respinse următoarele oferte:
1. ,,Serence” S.R.L.
preţ destul de înalt;
(denumirea operatorului economic)

(motivul respingerii)

2. ,,Port-comerţ” S.R.L.

preţ destul de înalt.

Rezultatele evaluării ofertelor:
Drept rezultat al examinării, evaluării şi comparării ofertelor, în baza hotărârii grupului de lucru
expusă în procesul verbal nr. _10__ din 16.05.2011 a fost desemnată cîştigătoare următoarea
ofertă/următoarele oferte:
Nr
.
d/
o

Denumirea
operatorului economic

1.

,,Stejaur-Market” SA

Denumirea obiectului de
achiziţie

Masa pentru elevi

Cantitatea
pentru o
poziţie din
ofertă

Preţul pentru
poziţia din ofertă
sau suma totală
în cazul
serviciilor (lei)
fără TVA

Preţul pentru
poziţia din ofertă
sau suma totală în
cazul serviciilor
(lei) cu TVA

31 buc

533,33

640,00

În termen de 3 zile din momentul luării deciziei, toţi ofertanţii au fost informaţi despre
rezultatele concursului prin scrisoarea nr. _________din _______________ .
Contractele de achiziţie încheiate:
Drept rezultat al procedurii, a fost încheiat cu operatorul economic/operatorii economici
cîştigător/cîştigători contractul/contractele de achiziţie, după cum urmează:
Nr.
d/o
1.

Denumirea operatorului
economic (IDNP)

,,Stejaur-Market” SA

Nr. şi data
contractului/contr
actelor
Nr.39/16.05.2011

Valoarea contractului
fără TVA

cu TVA

28 416,67

34 100,00

Termenul de
valabilitate a
contractului
31.12.2011

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea
desfăşurării procedurii de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor
legale în vigoare.

Conducătorul autorităţii contractante
_______N.

Chicuş _____

(numele, prenumele)

_________________________________
(semnătura)

L.Ş.

Executor: Mardari V.
Tel. 74-69-86

Anexă
la Darea de seamă privind
procedura de achiziţie prin
cererea ofertelor de preţuri
Nr.09 din 16.05.2011

Num
ărul
poziţ
iei/lo
tului
1.

2.

Denumirea
bunurilor/s
erviciilor
Masă pentru
elevi
(1200*500*
780)
Scaun
pentru elevi

Denumirea operatorului economic şi preţul pentru o poziţie din ofertă sau suma în cazul
Cantitate serviciilor, lei fără T.V.A.
a/
1. (SA
3. (SRL ,,Port-comerţ”)
2. (Serence SRL)
volumul ,,Stejaur market”)
(se indică preţul)
(se indică preţul)
(se indică preţul)
31 buc

62 buc

533,33

191,67

558,33

208,33

570,83

220,83

