DAREA DE SEAMĂ
PRIVIND PROCEDURA DE ACHIZIŢIE A LUCRĂRILOR
PRIN CEREREA OFERTELOR DE PREŢURI
Nr. ___16___ data 22.08.2011
Autoritatea Contractantă: Universitatea Pedagogică e Stat „Ion Creangă”, IDNO
1007600035769

Telefon: 74-69-86
Obiectul achiziţiei: lucrări de reparaţie capitală a apeductului în căminele studenţeşti.

(Concurs Repetat).
(expunerea succintă a obiectului achiziţiei)
_______________________________________________________________________________________________________

Anunţ nr. 1448-OP/11 din 19.08.2011, publicat în BAP nr. 63 din 12.08.2011
Agenţii economici, cărora le-au fost transmise la data de 12.08.2011 invitaţii de participare şi
caietele de sarcini:
1. „Mobiport-Lux” S.R.L.
2. ,,Tarvict-Lux” S.R.L.
3. ,,Montex-Gaz” S.R.L.
4. IM ,,StroyEnergoGrup” S.R.L.
5. ,,Linia and Co” S.R.L.
(denumirea agentului economic)

Explicaţii şi răspunsuri la invitaţia de participare:
Demersul nr._____din _________, înaintat de _______________________________:
(denumirea agentului economic)
_______________________________________________________________________________________________________

(expunerea succintă a rezumatului demersului)
_______________________________________________________________________________________________________

S-a răspuns prin scrisoarea nr.____ din _________, oferindu-se tuturor agenţilor economici invitaţi
următoarea informaţie: ______________________________
(expunerea succintă a răspunsului)
_______________________________________________________________________________________________________

Pînă la termenul limită (data 19.08.2011, ora 10:30), ca răspuns la invitaţii, au fost depuse 3 oferte,
după cum urmează:
1. I.M. „StroyEnergoGrup” S.R.L., tel. 47-13-02;
(denumirea şi datele pentru relaţii ale ofertantului)

2. „Tarvict-Lux”S.R.L., tel. 46-22-05;
3. „Montez-Gaz” S.R.L., tel.43-24-82 ;
Grupul de lucru pentru achiziţii a verificat dacă documentele prezentate la concurs ale ofertanţilor
corespund cerinţelor solicitate, a consemnat corespunderea datelor de calificare ale ofertanţilor,
preţurile, valoarea ofertelor, termenul de executare şi perioada de valabilitate a ofertelor etc., astfel:

Nr.

Denumirea
ofertantului

Valoarea ofertei (lei)
Documentele de calificare prezentate
fără TVA

Total cu
TVA

1.

I.M.
„StroyEnerg
oGrup”
S.R.L.,

139 999,17

167 999,00

2.

,,Tarvict
Lux” S.R.L.

208 388,54

250 066,25

1. Oferta de preţ în conformitate cu cerinţele
din caietul de sarcini-Devizul de cheltuieli
(formularul Nr. 7, 3, 5);
2. Informaţii generale despre participant;
3. Avizul inspecţiei în construcţie 1931/11I9
din 18.08.2011;
4.Raport statistic 1-INVEST din 14.07.2011
(fondat în 24.03.2011);
5.Certificat de confirmare a rechizitelor
bancare;
6. Certificat eliberat de CNAS a RM privind
lipsa datoriilor nr.1239/92 din 15.08.2011;
7. Certificat privind lipsa sau existenţa rest.
faţă de bug.pub.naţ. nr.2227 din 15.08.2011;
8. Lista obiectelor realizate cu participarea
specialiştii principali al întreprinderii;
9. Calificarea şi experienţa personalului;
10. Certificat de atestare tehnicoprofesională seria 2011-DLS, nr. 0393 din
29.03.2011;
11. Dotarea tehnică cu utilaj şi echipament;
12. Certificat de înregistrare a întreprinderii
din 24.03.2011;
13. Licenţa nr. 037437 din 26.05.2011;
14. Autorizaţie tehnică în domeniul
securităţii industriale seria SI-2011 nr. 0539
din 26.05.2011;
15. Scrisoare se recomandare de la
Universitatea Slavonă;
16. Scrisoare de recomandare de la
,,FLORSERCONS,, SRL.
1. Oferta de preţ în conformitate cu cerinţele
din caietul de sarcini-Devizul de cheltuieli
(formularul Nr.3, 5,7)
2. Certificat privind lipsa sau existenţa rest.
faţă de bug.pub.naţ. nr. 2728 din
15.08.2011;
3. Certificat de înregistrare a întreprinderii
din 11.09.1998;
4. Licenţă nr.026022 seria A MMII din
20.09.2007;
5.Anexă la Licenţa nr.026022 seria A MMII;
6.Informaţii generale despre ofertant;
7.Lista tehnicii specializate, mijloacelor de
măsurare şi a utilajului de care dispune;
8.Lista personalului de specialitate angajat;
9.Raport financiar pentru anul 2010;

Note:

3.

,,Montex
Gaz”
S.R.L.,

296 235,46

355 482,55

10.Avizul Inspecţiei de Stat în Construcţii
nr.1936/II/I9 din 19.08.2011.
1. Oferta de preţ în conformitate cu cerinţele
din caietul de sarcini-Devizul de cheltuieli
(formularul Nr.3, 5,7);
2. Act de constituire al Societăţii Comerciale
,,Montex-Gaz,, SRL;
3. Avizul inspecţiei în construcţie
nr.1903/II/I9 din 17.08.2011;
4. Certificat privind lipsa sau existenţa rest.
faţă de bug.pub.naţ. şi CNAS din
16.08.2011;
5. Asigurarea cu personal de specialitate;
6. Dotarea tehnică cu utilaj şi echipament;
7. Certificat de înregistrare a întreprinderii
din 24.03.2004;
8 Extras din Registrul de stat al persoanei
juridice nr. 13408 din 04.07.2011;
9 Licenţa seria A MMII nr. 031 347 din
21.05.2009;
10.Informaţie de calificare;
11 Ultimul Raport financiar anul 2010;
12.Anexă la licenţă.

Ca urmare a analizei şi verificării ofertelor, grupul de lucru a constatat pentru fiecare ofertant în
parte, următoarele aspecte:
- „Montex Gaz” S.R.L., în devizul de cheltuieli formularul nr. 3 compartimentul utilaje de
construcţii, cheltuielile aferente deservirii cu tehnică necesară este ridicat;
„Tarvict Lux” S.R.L., valoarea consumului de materiale este mare;
(expunerea obiecţiilor şi comentariilor)

Ofertele depuse au fost evaluate şi comparate folosind criteriul – cel mai mic preţ. Ca o completare le preţ,
potrivit invitaţiei de participare şi caietului de sarcini, la evaluarea ofertelor au fost luate în consideraţie şi
următoarele aspecte:
1. Capacitatea tehnnico-materială;
2. ____________________________________
3. ____________________________________
Pentru elucidarea unor neclarităţi din oferte sau confirmarea unor date privind calificarea ofertanţilor, s-au
transmis scrisori, după cum urmează:
Ofertantului______________, prin scrisoarea nr._______din ___________________,
privind
______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Răspunsul ofertantului (scrisoarea nr.____din__________):_____________________
______________________________________________________________________________________
(rezumatul răspunsului)

_______________________________________________________________________________________
Au fost respinse următoarele oferte:
1. „Montex Gaz” S.R.L.,, este propus un preţ destul de mare
(denumirea ofertantului)
(motivul respingerii)

2. „Tarvict Lux” S.R.L, este propus un preţ majorat;
Rezultatele evaluării ofertelor:

În rezultatul examinării, evaluării şi comparării ofertelor, în baza hotărârii grupului de lucru expusă în
procesul verbal nr. 16 din 19.08.2011 a fost desemnată cîştigătoare următoarea ofertă/următoarele oferte:
Denumirea operatorului
economic

I.M.
„StroyEnergoGrup”
S.R.L.,

Denumirea obiectului (lucrărilor)

Valoarea ofertei
fără TVA

lucrări de reparaţie capitală a
apeductului
în
căminele 139 999,17
studenţeşti

TVA

Total cu TVA

27 999,83

167 999,00

Contractul de achiziţie încheiat:
Drept urmare, în rezultatul procedurii, a fost încheiat cu ofertantul câştigător contractul de achiziţie,
după cum urmează:
Nr
.
d/
o
1.

Denumirea antreprenorului

Nr. şi data contractului

Valoarea totală
a contractului

Termenul de
valabilitate

I.M. „StroyEnergoGrup”
S.R.L.,

Nr. 64 din 22.08.2011

167 999,00

31.12.2011

În termen de 3 zile din momentul luării deciziei, toţi ofertanţii au fost informaţi despre rezultatele
concursului prin scrisoarea nr.______________________ din _____________.
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 grupului de lucru

Cuşcă V.__________________________
(numele, prenumele)
L.Ş.

