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DARE DE SEAMĂ
privind achiziţionarea bunurilor/serviciilor/lucrărilor în cadrul procedurii de achiziţie publică 

Nr. 18/03638/001 din 11.09.2018 , aprobată la 11.09.2018
 

Autoritatea contractantă: ADMINISTRAŢIA DE STAT A DRUMURILOR Î.S.
IDNO: 1003600023559

Procedura de achiziţie publică: Cerere a ofertelor de preţuri
Nr.: 18/03638 din 10.09.2018

publicată în BAP Nr.: 63 din 10.08.2018

Tipul obiectului de achiziţie: Servicii
Obiectul achiziţiei: servicii de elaborare a codurilor practice privind lucrările de examinare,

diagnosticare și stabilire a stării tehnice a lucrărilor de artă
Cod CPV: 71351700-0

Grupul de lucru numit prin Ordinul (Decizia) nr. 26 din 30.06.2016 cu următoarea componenţă:

Nume Prenume Funcţia în cadrul grupului Statut Comentariu la statut
PAŞA IURIE Preşedintele grupului de lucru Activ
ŢURCAN NATALIA Secretar Activ
ANII RUSLAN Membrul grupului de lucru Activ
COTRUŢA VALERIU Membrul grupului de lucru Activ
DRĂGĂLIN CRISTIAN Membrul grupului de lucru Activ
GORBATIUC DMITRII Membrul grupului de lucru Activ
PETRUŞANCO SERGHEI Membrul grupului de lucru Activ
ROGOVEI RADU Membrul grupului de lucru Activ

Operatorii economici înregistraţi cărora li s-a oferit documentaţia standard/caietul de sarcini:

IDNP/IDNO Operator Economic Adresă Telefon Email
1011600025789 ASTRAL-PROIECT S.R.L. Republica Moldova, CHIŞINĂU BOTANICA, mun.

Chişinău, str. Independenţei 28 bl. 3

Explicaţii şi răspunsuri privind documentaţia standard/caietul de sarcini aferentă desfăşurării procedurii de achiziţie:

Demers
Nr./Data

Operator Economic Expunerea succintă a demersului Expunerea succintă a răspunsului public Răspuns
Nr./Data

Modificări operate în documentaţia standard/caietul de sarcini:

Data modificării Rezumatul modificării/completării

Până la termenul limită 10.09.2018 11:00, potrivit procesului verbal de deschidere, au fost depuse 1 oferte, după cum urmează:

Nr. ofertă Tipul ofertei Statutul ofertei Preţul ofertei
fără TVA

Preţul ofertei cu
TVA

Operator Economic Fondatori

18/03638/001 De bază Deschisă 310000.00 372000.00 ASTRAL-PROIECT S.R.L. 2001042017113 BEJAN SERGIU

Lista cerinţelor de calificare solicitate:

Nr.
d/o

Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare Obligativitatea

1. Minim ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor şi/sau
serviciilor similare

Nu se cere NU

2. Capacitatea minimă de producere sau echipamentele necesare Nu se cere NU
3. Valoarea minimă (suma) a unui contract individual îndeplinit pe

parcursul perioadei indicate (numărul de ani)
Nu se cere NU

4. Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse
creditare în sumă de minim (suma)

Nu se cere NU

5. Certificat de înregistrare a întreprinderii copie – emis de Camera Înregistrării de Stat (Ministerul Dezvoltării
Informaţionale), confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului;

DA

6. Certificat de atribuire a contului bancar copie – eliberat de banca deţinătoare de cont; DA
7. Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului -

conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova);
DA

8. Ultimul raport financiar copie – confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului; DA
9. Licenţa de activitate copie – confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. DA
10. Certificat ce confirmă calitatea serviciilor oferite eliberat de instituţia abilitată în acest sens – copia originalului,

confirmată prin ştampila şi semnătura Participantului;
DA

11. Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în practici
frauduloase şi de corupere

original DA

12. Personalul cheie care va fi implicat nemijlocit la elaborarea
codurilor practice

CV-urile pentru toți experții propuși în calitate de personal cheie și
personal tehnic

DA

13. Experiență în elaborarea documentelor normative tehnice original DA

Datele de calificare ale ofertanţilor:
Grupul de lucru pentru achiziţii a verificat dacă ofertanţii corespund cerinţelor solicitate în pachetul de documente, a consemnat existenţa documentelor obligatorii prezentate şi
situaţiilor constatate, precum şi alte informaţii necesare calificării ofertanţilor. Drept urmare, informaţia privind calificarea ofertanţilor se prezintă astfel:

OFERTANT

Documentele solicitate şi alte condiţii, cerinţe faţă de operatorul
economic

Corespundere

ASTRAL-PROIECT S.R.L.
Corespunde tuturor cerinţelor Da

Pentru elucidarea unor neclarităţi sau confirmarea unor date privind calificarea ofertanţilor, s-au transmis scrisori, după cum urmează:
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Nr. d/o Ofertant Scrisoarea Autorităţii Contractante Răspunsul Ofertantului

Constatări/Comentarii privind documentele de calificare:
Caietul de sarcini a fost elaborat de către grupul de lucru al Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”, mun. Chişinău, str. Bucuriei 12a, tel.022 223179 pentru operatorii economici
în vederea întocmirii corecte şi complete a ofertelor.

Modalitatea evaluării ofertelor:
În continuare grupul de lucru pentru achiziţii a evaluat şi comparat ofertele operatorilor economici calificaţi, folosind criteriul de evaluare: 

 Cel mai mic preț, 
 şi modul de evaluare: 

 cel mai mic preț fără TVA pe lista întreagă, 
 în conformitate cu cerinţele de calificare expuse în documentaţia standard/caietul de sarcini.

Informaţia privind preţurile din ofertele examinate se prezintă astfel:

OFERTA Nr., OFERTANT

Suma fără TVA
Nr. Lot

Denumirea
bunurilor/serviciilor/

lucrărilor
Cod CPV Unit. Măs. Cantitatea

Preţ fără TVA per
unit.

Oferta Nr.: 18/03638/001, Ofertant: ASTRAL-PROIECT S.R.L. 310000.00
1 servicii de elaborare a codurilor practice privind lucrările de examinare, diagnosticare și stabilire a stării tehnice a

lucrărilor de artă
310000.00

1. Prețuri de referință
pentru lucrări de
diagnosticare,
examinare, stabilirea
stării tehnice a lucrărilor
de artă (poduri, podețe)
amplasate pe drumuri. 2.
Reguli privind
efectuarea examinării,
diagnosticării, stabilirea
stării tehnice a lucrărilor

71351700-0 Bucată 1.00 310000.00 310000.00

Informaţia privind corespunderea cerinţelor tehnice pentru Servicii se prezintă astfel:

Nr.
poz

S-A CERUT S-A PROPUS Coresp 
undereDenumire poziţie Unit.de măsură Cantitatea Denumire poziţie Unit.de măsură Cantitatea

Oferta Nr.: 18/03638/001, Ofertant: ASTRAL-PROIECT S.R.L.
Lotul Nr. 1, servicii de elaborare a codurilor practice privind lucrările de examinare, diagnosticare și stabilire a stării tehnice a lucrărilor de artă

1 1. Prețuri de referință pentru lucrări de
diagnosticare, examinare, stabilirea
stării tehnice a lucrărilor de artă
(poduri, podețe) amplasate pe drumuri.
2. Reguli privind efectuarea examinării,
diagnosticării, stabilirea stării tehnice a
lucrărilor

Bucată 1.00 1. Prețuri de referință pentru lucrări de
diagnosticare, examinare, stabilirea
stării tehnice a lucrărilor de artă
(poduri, podețe) amplasate pe drumuri.
2. Reguli privind efectuarea examinării,
diagnosticării, stabilirea stării tehnice a
lucrărilor

Bucată 1.00 Da

Comentarii privind evaluarea ofertelor:
Ținînd cont de prevederile legale în cazul neprezentării la procedura de achiziție a cel puțin 3 (trei) oferte, grupul de lucru va anula concursul prin cererea ofertelor de preț cu
organizarea unei noi proceduri de achiziție.

Ofertanţii respinţi/descalificaţi:
NU SÎNT 

Ofertanţii respinţi/descalificaţi din cauza neprezentării/necorespunderii documentelor de calificare:
NU SÎNT 

În rezultatul examinării, evaluării şi comparării ofertelor depuse, din cauza necorespunderii ofertelor cu cerinţele tehnice expuse în documentaţia
standard/caietul de sarcini, au fost respinse următoarele oferte:
NU SÎNT 

Rezultatele evaluării ofertelor:
În rezultatul examinării, evaluării şi comparării ofertelor, în baza hotărârii grupului de lucru expusă în Procesul Verbal Nr. 18/03638/001 din 11.09.2018 au fost desemnate
câştigătoare următoarele oferte:
NU SÎNT 
 
Grupul de lucru anulează concursul prin cererea ofertelor de preț nr. 18/03638 din 10.09.2018, în vederea achiziţionării serviciilor de elaborare a codurilor practice privind lucrările
de examinare, diagnosticare și stabilire a stării tehnice a lucrărilor de artă cu organizarea unei noi proceduri de achiziție.

Înştiinţarea ofertanţilor:
În termen de 3 zile de la data luării deciziei, toţi ofertanţii au fost informaţi despre rezultatele procedurii de achiziţie publică prin scrisoarea Nr. 11-26/2796 din 11.09.2018.

Contractele de achiziţie încheiate:
Drept urmare, în termenul stabilit, au fost încheiate cu ofertanţii câştigători contractele de achiziţie, după cum urmează:
NU SÎNT 
 
 
Prin prezenta dare de seamă, care este identică cu cea aprobată şi postată în cadrul Sistemului Informaţional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL
ACHIZIŢIILOR PUBLICE”, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării procedurii de achiziţie publică, fapt pentru care poartă
răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

 
 
Conducătorul grupului de lucru: IURIE PAŞA


