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nr. 411 din 13 iulie 2015

S.R.L. „Polimer Gaz Construcții”
S.R.L. „Uralis”
S.R.L. „Capital”
S.R.L. „Litarcom”

Prin prezenta, vă informăm că, în cadrul licitației nr. 15/01445 din 01.07.2015
privind achiziționarea „Construcția apeductului magistral Leova-Filipeni-
Romanovca, raionul Leova” (Etapa II). REPETAT, grupul de lucru pentru achiziții
publice de lucrări al Agenției de Dezvoltare Regională Sud, conform deciziei nr.
15/01445/001din 13.07.2015, a desemnat cîștigătoare oferta care acumulat punctajul
maxim de 100 puncte, prezentată de operatorul economic S.R.L. „Polimer Gaz
Construcții”, cu sediul în mun. Chişinău, str. Mitropolit Varlaam, 65, cu oferta
valorică de 2 865 334,00 (două milioane opt sute șaizeci și cinci mii trei sute
treizeci și patru lei 00 bani) lei MD, inclusiv TVA.

Vă informăm că în urma examinării, comparării și evaluării ofertelor prezentate în
cadrul licitației, grupul de lucru a respins următoarele oferte și din următoarele motive:

1) S.R.L. „Uralis”:
 licența a fost prezentată fără anexă (cerință obligatorie), grupul de lucru nu a

putut identifica lucrările ce sunt permise a fi efectuate cu licența prezentată.
Totodată, ofertantul a indicat o listă a lucrărilor permise la Informația
generală despre ofertant, grupul de lucru a presupus aceasta a fi lista ce
corespunde anexei la licență, totuși în lista prezentată nu se regăsește punctul
2.10 Construcții rutiere categoriile III-IV. Ofertantul nu a indicat careva
subcontractanți sau asociați, dar în ofertă este prezentat un deviz pentru
Îmbrăcămintea rutieră în valoare de 380 668,31 lei.

 experiența similară prezentatăindică faptul că ofertantul a executat lucrări în
valoare de 2.9 mln lei în calitate de subantreprenor al SA „Promtehgaz” în
cadrul LP 14/00919 din 27 mai 2014. Examinînd contractele atașate grupul
de lucru a constatat că Contractul de antrepriză a fost încheiat la 28 mai 2014
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iar cel de subantrepriză abia la 31 mai 2014. Inițial, în cadrul procedurii LP
14/00919 din 27 mai 2014, SA „Promtehgaz” nu a indicat nici un
subantreprenor, iar conform legislației în vigoare ofertantul trebuie să
prezinte lista subcontractanților în ofertă. Totodată, procesul verbal de
recepție finală atașat, este semnat doar de către SA „Promtehgaz” și
Beneficiar. Reeșind din cele expuse, grupul de lucru nu a considerat valabilă
experiența similară prezentată de SRL „URALIS”;

2) S.R.L. „Capital”:
 oferta financiară propusă depășește valoarea estimativă a lucrărilor cu 23,06

%;
 nu a prezentat lista contractelor în desfășurare (cerință obligatorie);
 experiența similară prezentată, este în valoare de 1 439 998,46 lei MD,

conform cerințelor de calificare aceasta trebuia să fie mai mare sau egală cu 2
394 786 lei MD;

Ofertanții calificați au primit punctajul după cum urmează:

Criteriile de
evaluare

Denumirea
ofertantului

Preţul ofertei,
Durata de

execuţie,
Manualul calităţii

Perioada de
garanție asupra

lucrărilor Total
puncte

fără TVA puncte luni puncte
prezentat
integral

puncte ani puncte

S.R.L. „Polimer Gaz
Construcții” 2387778,33 80 4 5 + 10 7 5 100

S.R.L. „Litarcom” 2400134,17 79,76 5 5 + 10 7 5 99,76

În acest context invităm operatorul economic cîştigător S.R.L. “Polimer Gaz
Construcții”, în vederea semnării contractului în termen de 5 zile de la primirea
înștiințării.

Vă aducem sincere mulțumiri pentru participare la licitație și sperăm la o
colaborare fructuoasă pe viitor.

Președintele grupului de lucru Maria Culeșov

Ex. Dorin Coroian
Tel. 0 241 2 62 86


