ANUNT DE ATRIBUIRE
LICITATIA DIN 02.08.2013
privind
achizitia de lucrari de constructii a obiectivului “Centru de Recuperare si Reabilitare
Neuropsihiatrică, capacitate 48 persoane, localitatea Carei, județ Satu Mare ”,
Numarul de Identificare al Contractului: SIP-CW32/CF nr.28/2013
Banca Mondiala - Imprumut Nr: 4825-RO
Banca Mondiala Nume Imprumut: Proiect privind Incluziunea Sociala

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) – Satu Mare vă
informează că urmare a Invitaţiei pentru Oferte privind realizarea obiectivului “Centru de
Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrică, capacitate 48 persoane, localitatea Carei, județ Satu
Mare “ aparută în ziarul “ Adevarul” și pe site-ul Consiliului Judetean Satu Mare în data de
03.07.2013 pentru licitaţia din data de 02.08.2013 au depus oferte următorii operatori economici:
1. SC UNIVERSAL CONSTRUCT S.A;
2. SC SAMGEC SRL;
3. SC ACOMIN S.A.
Preţurile ofertate şi aduse la cunoştinţa participanţilor în cadrul şedinţei de deschidere a
ofertelor, au fost:
Nr.
crt.
1.
2.
3.

Denumire ofertant

Preţul ofertei lei
(cu TVA)
2.422.192,65
3.406.405,36
3.131.513

SC UNIVERSAL CONSTRUCT S.A
SC SAMGEC SRL
SC ACOMIN S.A

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.
2.

Oferta substantial responsiva depusă de:

Preţul evaluat lei (cu TVA)

SC UNIVERSAL CONSTRUCT S.A.
SC ACOMIN S.A

2.422.192,65
3.131.513

Motivele concrete ale declarării ca necorespunzătoare a ofertelor sunt următoarele:
1. SC SAMGEC S.A.
Oferta este apreciată ca fiind „necorespunzatoare” şi în consecinţă respinsă pentru următorele
motive:
Oferta nu este apreciată ca fiind substanțial responsivă din punct de vedere financiar şi în
consecinţă respinsă deoarece depaseste valoarea de referinta, respectiv 3.155.618 lei cu TVA (
C+M + Utilaje + Elevator)
Ofertantul câştigător al contractului de lucrari având ca obiect executia lucrarilor de
construire a Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica este SC UNIVERSAL
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CONSTRUCT S.A. cu o valoare a Contractului de 2.422.192,65 lei (pret cu TVA) şi o
durata de execuție de 6 luni.
Contractul presupune: construirea unui centru social, capacitate 48 de locuri, pentru
protectia speciala a persoanelor cu handicap.
Amplasament: judeţul Satu Mare, localitate Carei

Caracteristici constructive: Suprafața construită: 510 mp; Suprafata desfașurată: 1355,50 mp
Regim de înălţime: obişnuită - tipul construcţiei S+P+1E
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