ANUNT DE ATRIBUIRE
Licitatia din 20.04.2011. pentru atribuirea contractului de lucrari
privind obiectivul de investitii
“Crearea unui centru social cu destinatie multifunctionala pentru tinerii care parasesc
sistemul de protectie din judetul Iasi”.
Numarul de Identificare al Contractului: SIP- CW-02/CF no. 02/2011
Banca Mondiala - Imprumut Nr: 4825- RO
Banca Mondiala Nume Imprumut: Proiect privind Incluziunea Sociala

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Iasi vă
informează că urmare a Invitaţiei pentru Oferte privind realizarea obiectivului “Crearea unui
centru social cu destinatie multifunctionala pentru tinerii care parasesc sistemul de protectie din
judetul Iasi”, publicata in ziarul national “Adevarul”, in ziarul local “Ziarul de Iasi”, in ziarul
local “Buna Ziua Iasi” si ziarul local “Evenimentul”, precum si pe site-ul Consiliului Judetean
Iasi, pe site-ul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi, precum si pe
site-ul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în data de 17.03.2011. pentru licitaţia
din data de 20.04.2011., au depus oferte următorii operatori economici:
1. S.C. „CONEST” S.A. Iasi
2. S.C. „CONSTRUCTII UNU” S.A. Iasi
3. S.C. „CONSTRUCT HIRLAU” S.A. Iasi & S. C. „EKY-SAM” SRL Tirgu Frumos
Preţurile ofertate şi aduse la cunoştinţa participanţilor în cadrul şedinţei de deschidere a
ofertelor, au fost:
Nr. Denumire ofertant
crt.
1.
S.C. „CONSTRUCT HIRLAU” S.A. Iasi &
S.C. EKY-SAM SRL Tirgu Frumos - JV

Preţul ofertei lei
(fără TVA)

2.

S.C. „CONEST” S.A. Iasi

1.250.747,75

3.

S.C. „CONSTRUCTII UNU” S.A. Iasi

1.391.407,11

1.179.777,69

Comisia de evaluare a verificat documentele depuse de ofertanţi, în cadrul unor şedinţe
ulterioare şedinţei de deschidere. În urma examinării şi evaluării documentelor ofertelor depuse,
comisia a hotărât:
Nr.
crt.
1.

Oferta substantial responsiva depusă de:

Preţul evaluat (fără TVA)

S.C. „CONEST” S.A. Iasi

1.250.747,75

2.

S.C. „CONSTRUCTII UNU” S.A. Iasi

1.391.407,11

Motivele concrete ale respingerii ofertelor care au fost apreciate că nu sunt
substantial responsive sunt următoarele:
1. Joint Venture (J.V.) format din S.C. „CONSTRUCT HIRLAU & S.C. „EKY-SAM”
S.R.L. Tirgu-Frumos:
Oferta nu este apreciată ca fiind substantial responsivă şi în consecinţă respinsă pentru
următorele motive:
Scrisoarea de garantie bancara de participare la ofertare a fost prezentata in numele unui singur
ofertant (SC CONSTRUCT HIRLAU) si nu in numele unui Joint Venture (JV format din SC
CONSTRUCT Hirlau & SC EKY-SAM SRL Tirgu-Frumos), asa cu era strict obligatoriu
conform punctului 16.3. din Instructiunile pt. ofertanti din cadrul Documentatiei de Licitatie.
De mentionat ca ofertantul S.C. „CONSTRUCTII UNU” S.A. Iasi, in urma solicitarii din data de
15.06.2011. privind prelungirea duratei de valabilitate a ofertei cu 45 de zile, incepind cu data de
20.06.2011. (data initiala de valabilitate a ofertelor), in data de 21.06.2011. acesta a comunicat
faptul ca Nu este de acord cu prelungirea valabilitatii ofertei, astfel ca incepind cu data de
20.06.2011. acesta nu a mai fost evaluat deoarece nu mai prezenta o oferta valabila
Ofertantul cistigator al contractului de lucrari avind ca obiect „Crearea unui centru social
cu destinatie multifunctionala pentru tinerii care parasesc sistemul de protectie din judetul
Iasi” este S.C. „CONEST” S.A. Iasi, cu o propunere financiara fara TVA de 1.250.747,75
lei si odurata de executie de 8 luni.
Lucrarile supuse licitatiei constau in constructia unui numar de 3 cladiri (module familiale) de
mici dimensiuni, pe terenul proprietate, in urmatoarele locatii / la urmatoarele adrese: a) bdul.
C.A. Rosetti, nr. 11 – 15, loc. Iasi, jud. Iasi ; b) bdul. C.A. Rosetti, nr. 18, loc. Iasi, jud. Iasi si c)
str. Vasile Lupu, nr. 80, loc. Iasi, jud. Iasi. O astfel de cladire va avea o suprafata construita de
150,78 mp. , o suprafata desfasurata de 301,56 mp., si o suprafata utila de 240,35 mp.
Lucrarile de constructie a cladirilor noi vor cuprinde executia urmatoarelor lucrari:
- Constructii: infrastructura, suprastructura, sarpanta, arhitectura si amenajari exterioare
- Instalatii: electrice, sanitare, incalzire, canalizari
- Montaj utilaje si echipamente tehnologice: montaj utilaje CT

Publicata astazi: 04.08.2011.

