DAREA DE SEAMĂ
Nr.05
privind achiziţionarea bunurilor
prin Cererea Ofertelor de Prețuri
“18” martie 2013

mun. Chișinău, str. Ion Creangă,1
(locul desfăşurării şedinţei)

Autoritatea contractantă: Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă”
(instituţia ce a iniţiat şi a desfăşurat procedura de achiziţie)
Cererea Ofertelor
de Prețuri: Nr.1209-op/13 din “13” martie 2013
publicată în BAP Nr.18 din “08” martie 2013
Obiectul achiziției: Produse petroliere
(expunerea succintă a obiectului achiziţiei)
Cod CPV: 09132000-3/ 09134200-9
Operatorii economici, inclusiv cei incluşi în Lista operatorilor economici calificaţi, cărora leau fost transmise la data de 11.03.2013 invitaţii de participare.
1. ,,Vitalirix” SRL;
2. Î.C.S. ,,Bemol Retail” SRL;
3. ,,Lukoil Moldova” SRL;
4. ,,Petrom Moldova” SRL.
Pînă la termenul-limită (data “13” martie 2013, ora 10:00), ca răspuns la invitaţii sau în
urma anunţului Nr. 1209-op/13, publicat în Buletinul achiziţiilor publice Nr.18 din “08”
martie 2013, au fost depuse 3 (trei) oferte.
Ofertele depuse au fost evaluate şi comparate folosind criteriul – preţul cel mai mic (pe
loturi, pe poziţii, pe lista întreagă):
 cel maic preț pe fiecare poziție; (criteriile stabilite în invitaţia de participare)
Au fost respinse următoarele oferte:
Î.C.S. ,,Bemol Retail” SRL- preț mare;
Î.C.S. ,,Petrom-Moldova” SA- preț mare.
Rezultatele evaluării ofertelor:
Drept rezultat al examinării, evaluării şi comparării ofertelor, în baza deciziei grupului de lucru,
expusă în procesul-verbal Nr.08 din “14” martie 2013, oferta cîştigătoare a fost desemnată:

Drept rezultat al procedurii, a fost încheiat cu operatorul economic/operatorii economici
cîştigător /cîştigători contractul /contractele de achiziţie, după cum urmează:

Nr.
d/o

Denumirea
operatorului
/operatorilor
economic/econo
mici (IDNP)

1.

,,LukoilMoldova” SRL
c/f
1002600005897

Numărul şi
data
contractului
/contractelor

Nr. 23 din
15.03.2013

Valoarea
contractului/contractelor
Cod CPV

09132000-3
09134200-9

fără TVA

cu TVA

127 135,83

152 563,00

Termenul de
valabilitate a
contractului
/contractelor

31.12.2013

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.
Președintele grupului de lucru:
Cușcă Valentin
(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

