DARE DE SEAMĂ
PRIVIND ACHIZIŢIONAREA MĂRFURILOR
ÎN REZULTATUL LICITAŢIEI PUBLICE
Nr. 11data 24.04.2012
Autoritatea contractantă: Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă”
(c/f 1007600035769)
Licitaţia publică: Nr. 554/12 din 28 martie 2012, publicată în BAP nr. 20 din 13 martie 2012.
Obiectul achiziţiei:materiale de construcție.
(expunerea succintă a obiectului achiziţiei)

Operatorii economici înregistraţi, cărora li s-au oferit documentele de licitaţie:
1. ,,MIF” SA; 2. ,,REC” SRL; 3.,,Sanelit Plus” SRL; 4. ,,Rultehcom” SRL; 5. ,,Bicomplex” SRL; 6.
,,AP-Sistem” SRL; 7.,,Anticor” SRL; 8. ,,Consdetalii” SRL; 9. ,,Vermilion” SRL; 10. ,,ChetonGrup” SRL.
(denumirea agentului economic)

Explicaţii şi răspunsuri la documentele de licitaţie:
1. 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
înregistraţi următoarea informaţie:
____________________________________________________________________
(expunerea succintă a răspunsului)

Modificări operate în documentele de licitaţie:
1._______________________________________________________________________________
aduse la cunoştinţă tuturor agenţilor economici înregistraţi prin scrisoarea beneficiarului nr.____ din ______________.

Pînă la termenul limită (data 28 martie 2012, ora 09.30), potrivit procesului verbal de deschidere,au
fost depuse 8 (opt)oferte, după cum urmează:
Ofertanţii respinşi/descalificaţi:
În rezultatul evaluării, verificării datelor/documentelor de calificare ale ofertanţilor, conform
cerinţelor/modului expus în documentele de licitaţie, au fost respinşi următorii ofertanţi:
1. S.A. ,,Anticor” a fost descalificat din motiv că datele din Certificatul privind lipsa sau existența
restanțelor față de bugetul public național eliberat de DAF Buiucani au fost eronate intenționat,
aceasta a fost confirmată prin scrisoarea de răspuns a DAF Buiucani nr. 01-10/2-2822 din 18.04.2012
la interpelarea făcută de către UPS ,,Ion Creangă” nr. 01-12/486 din 17.04.2012 (se anexează ambele
scrisori);
(denumirea ofertantului)

(motivul respingerii)

2. SRL ,,Vermiliona prezentat prețul cel mai mic doar la lotul XVII (Vopsea Email PF-115), întucît
carateristicile tehnice nu corespund cu cele stipulate în invitația de participare lotul dat a fost transmis
lui ,,REC” SRL,la fel și pentru lotul VIII a fost descalificat din motiv de necorespundere a
parametrilor și lipsa Certificatului de conformitate pentru laminat, în rest pentru toate loturile prețul
este mai mare;
3. S.A. ,,MIF” a prezentat cel mai mic preț la lotul X (Var), deoarece nu corespunde cu parametrii
solicitați, lotul s-a transmis ofertantului SRL ,,REC”;

4. SRL ,,REC”a oferit cel mai mic preț pentru lotul VIII,dar nu a prezentat toate pozițiile din lot, și
anume laminatul. Pentru lotul XV (Tăvaluce) nu a prezentatt pozitiile din lot conform parametrilor
solicitați;
5. SRL ,,Consdetalii”pentru lotul XVII nu a prezentat parametrii solicitați;
6. SRL ,,Bicomplex-Construct” nu a prezentat toate pozițiile din lotul VIII și lotul XI;
7. SRL ,,Rultehcom” a fost descalificat lotul VIII din motiv de necorespundere a calității, la prezentarea
mostrelor,la fel nu s-a prezentat și Certificatului de conformitate pentru laminat. La lotul XI pozițiile
1 și 8 și unele poziții din lotul XVI nu corespund cu caracteristicile tehnice din documentle de
licitație;
8. Lotul II; III; IV; IX; XVIII și XXII au fost anulate, din motiv că nu au fost prezentate cel puțin 3
oferte pentru loturile date.
Modalitatea evaluării ofertelor:
În continuare grupul de lucru pentru achiziţii a evaluat şi comparat ofertele agenţilor economici
calificaţi, folosind modul corespunderea cerinţelor şi cel mai mic preţ fără TVA, ținînd cont de
calitatea mărfi solicitate(pe poziţii, loturi, în întregime) şi criteriile expuse în Documentele de licitaţie.
Informaţia privind preţurile din ofertele examinate se prezintă astfel:(anexa nr. 01 la darea de seamă nr.
11 din 24.04.2012 )
Rezultatele evaluării ofertelor:
În rezultatul examinării, evaluării şi comparării ofertelor, în baza hotărârii grupului de lucru
expusă în procesul verbal nr. 11 din 10.04.2012 au fost desemnate cîştigătoare următoarele oferte:
Nr.
d/o

Denumirea ofertantului

1

,,Rultehcom” SRL

2

,,MIF” SA

4

,,Bicomplex-Construct”
SRL
,,AP-Sistem” SRL

5

,,REC” SRL

6

,,Consdetalii” SRL

3

Denumirea
mărfii/serviciului
(poziţia/lotul)
Lot I
Lot XIV
Lot I
Lot V
Lot VI
Lot XI
Lot XII
Lot XIII
Lot XVI
Lot XX

Cantitatea/
volumul

Preţul fără TVA

Preţul cu TVA

3t
Conform anexei
3t
1200 m.l.
80 list
Conform anexei
300 flacoane
40 buc
50 buc
Conform anexei

1208,33
355,83
1208,33
1,16
76,08
70922,78
12,37
Conform anexei
Conform anexei
Conform anexei

1450,00
427,00
1450,00
1,40
91,30
85107,34
14,85
Conform anexei
Conform anexei
Conform anexei

Lot VII

600m.p.

48,33

58,00

Lot XV
Lot X
Lot XVII
Lot XIX
Lot XXI
Lot VIII

Conform anexei
2,4 t
Conform anexei
Conform anexei
55 m.p.
Conform anexei

Conform anexei
3250,00
Conform anexei
Conform anexei
62,5
Conform anexei

Conform anexei
3900,00
Conform anexei
Conform anexei
75,00
Conform anexei

Înştiinţarea ofertanţilor:
În termen de 3 zile de la data luării hotărîrii, toţi ofertanţii au fost informaţi despre rezultatele
licitaţiei prin scrisoarea nr. 01-12/466 din 11.04.2012.

Contractele de achiziţie încheiate:
Drept urmare, în termenul stabilit, au fost încheiate cu ofertanţii cîştigători contractele de achiziţie,
după cum urmează:
Nr.
d/o
1
2
3
4
5
6

Denumirea furnizorului

Nr. şi data contractului

,,Rultehcom” SRL
,,MIF” SA
,,Bicomplex-Construct” SRL
,,REC” SRL
,,Consdetalii” SRL
,,AP-Sistem” SRL

Nr. 71 din 19.04.2012
Nr. 72 din 19.04.2012
Nr. 73 din 19.04.2012
Nr. 74 din 18.04.2012
Nr. 75 din 19.04.2012
Nr. 76 din 19.04.2012

Valoarea contractului cu
TVA, lei
4 777,00
107 438,44
34 800,00
72 895,00
76 776,00
4 329,00

Termenul de
valabilitate
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012

Prin prezenta dare de samă, 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

Cușcă Valentin
L.Ș.

Relații de contact
Tel.: 74-16-37

