ANUNT DE ATRIBUIRE
Licitatia din data de 12.06.2012. pentru atribuirea contractului de lucrari privind
obiectivul de investitii: lotul 2 – “Complex de 4 locuinte protejate de tip familial in cartierul
Galata, municipiul Iasi, judetul Iasi” – licitatie reluata
Numarul de Identificare al Contractului: SIP- CW- 24 / CF no. 24/2012
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 de investitii
lotul 2 – “Complex de 4 locuinte protejate de tip familial in cartierul Galata, municipiul Iasi,
judetul Iasi”, publicata in ziarul national “Romania Libera”, in ziarul local “Ziarul de Iasi”, in
ziarul local/regional “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 10.05.2012. pentru licitaţia din data
de 12.06.2012. – (licitatie reluata in data de 12.06.2012. deoarece licitatia initiala din data de
28.03.2012. a fost anulata), au depus oferte următorii operatori economici:
1. SC „CONSTRUCT HIRLAU” S.A. Iasi`, cu adresa nr. 17687 / 12.06.2012, ora 08.50.
2. SC „ANDRINELU” S.R.L. Iasi, cu adresa nr. 17698 / 12.06.2012, ora 09.20.
Preţurile ofertate şi aduse la cunoştinţa participanţilor în cadrul şedinţei de deschidere a
ofertelor, au fost:
Nr.
crt.
1.
2.

Denumire ofertant

Preţul ofertei lei
(fără TVA)

S.C. „CONSTRUCT HIRLAU” S.A.
Iasi
S.C. „ANDRINELU” S.R.L. Iasi

617.387,90
592.558,25

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 Preţul evaluat (fără TVA)
de:
S.C. „CONSTRUCT HIRLAU” S.A.
617.387,90 lei
Iasi

Motivele concrete ale respingerii ofertelor care au fost apreciate că nu sunt
substantial responsive sunt următoarele:
- Oferta depusa de SC „ANDRINELU” S.R.L. Iasi nu este apreciată ca fiind substantial
responsivă şi în consecinţă respinsă deoarece nu a indeplinit criteriile de calificare, practic a fost
declarata oferta neeligibila si non-responsiva neindeplinind cerintele privind:
a) nu a indeplinit cerinta privind dovada unui volum minim de lucrari de constructii in fiecare din
ultimii trei ani, volum minim de lucrari solicitat prin caietul de sarcini
b) nu a facut dovada ca dispune de fonduri proprii sau facilitati de credit cerute prin caietul de
sarcini,
c) nu a prezentat ca si experienta similara doua lucrari de constructii echivalente a valoare, natura
si complexitate comparabile cu lucrarile ofertate
d) a prezentat in oferta tehnica anumite cote legale la o valoare mai mica decit cele stabilite
conform normativelor in vigoare.
CONCLUZII:
Ofertantul cistigator al contractului de lucrari avind ca obiect “Complex de 4 locuinte protejate
de tip familial in cartierul Galata, municipiul Iasi, judetul Iasi” este S.C. „CONSTRUCT
HIRLAU” S.A. Iasi, cu o valoare financiara de 617.387,90 lei fara TVA, respectiv o valoare de
765.561,00 lei inclusiv TVA si cu o durata de executie de 5 luni calendaristice.
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
Lucrarile supuse licitatiei constau in constructia unui numar de 4 cladiri (module familiale) dmici
dimensiuni, pe terenul proprietate din Romania, judetul Iasi, localitatea Iasi, str. Azilului, nr. 1,
cartier Galata. Astfel, locuintele moderat protejate, tip simplex – 6 persoane /casuta vor oferi
gazduire temporara pentru 24 de adulti cu handicap.
Lucrarile de constructie a celor 4 cladiri pe structura de lemn si structura metalica,
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
Toate cele 4 casute de mici dimensiuni, vor avea urmatoarele caracteristici si capacitati totale:
- suprafata total desfasurata: 577 mp.
- suprafata totala construita: 428 mp.
- suprafata terenului: 1.225 mp.
- regim de inaltime: P
-numar total de benficiari: 24 pers.
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