Notificare de Adjudecare a Contractului
Denumirea Proiectului: Proiectul de Îmbunătăţire a Drumurilor Locale
Țara: Republica Moldova
Nr. de referință a Proiectului: P150357
Nr. de referință a Contractului:
Contractul de lucrări LRIP/W6/02: G105: R3 - Costești - Ţipala - G106 (km 8+450 - km
17+350)
Descrierea Contractului:
Tronsonul 2 începe după Pojăreni, cu virare spre E-SE până la Costești ulterior continuă prin
Zîmbreni. Lungimea totală a sectorului din Contractul 2 este de 8,90 km.
Structura rutiera este reparată pe toata lungimea sectorului prin ranforsarea straturilor de baza
şi aplicarea îmbrăcămintei noi. Există modele ca tip diferit de reabilitare a îmbrăcămintei
rutiere, după cum urmeză:
• Beton asfaltic deasupra unui strat de beton asfaltic existent
• Beton asfaltic așternut pe un strat reciclat la rece,
• Beton asfaltic așternut pe un strat de baza de beton asfaltic și pe un strat de bază de piatră
spartă.
• Reconstrucție totală, incluzînd beton asfaltic așternut pe stratul de baza de beton asfaltic,
pe stratul de bază de piatră spartă și material de balast
În zonele cu cerințe speciale pentru suprafață (curbe progresive, înclinație longitudinală
ridicată, limitare de viteză etc.), tratamentul de suprafață dublu este aplicat deasupra stratului
de uzură din beton asfaltic. Există un pod la km 10 + 830 ce necesită a fi reparat.
Siguranța rutieră trebuie îmbunătățită prin construcții de intersecții, instalarea indicatoarelor
rutiere, parapetelor metalice, stâlpilor de ghidare și marcajului rutier.
•
•
•
•

Lucrările de bază includ:
Reabilitarea /supralărgirea îmbrăcămintei rutiere
Lucrări de artă
Lucrări de drenaj
Lucrări de îmbunătățire a siguranței rutiere

Durata Contractului: 18 luni
Valuta de evaluare: MDL
Data Adjudecării Contractului: 21 octombrie, 2020
Denumirea Ofertanților care au depus oferta:
1. SC Dromas-Cons SRL (Republica Moldova)
2. SC Nouconst SRL (Republica Moldova)
Ofertanții Evaluați:
1. Denumirea Ofertantului: SC Dromas-Cons SRL

Adresa: Strada Calea Ghidighici 15/1, mun. Chişinău, Vatra, Republica Moldova
Prețul citit la deschidere: 94.538.506,81 MDL
Prețul evaluat: 86.019.745,08 MDL*
Prețul total evaluat (inclusiv sumele provizorii): 94.538.556,49 MDL
2. Denumirea Ofertantului: SC Nouconst SRL
Adresa: Strada Petricani 94, Chisinau, Republica Moldova
Prețul citit la deschidere: 94.947.821,00 MDL
Prețul evaluat: 86.391.803,72 MDL*
Prețul total evaluat (inclusiv sumele provizorii): 94.947.821,00 MDL
Denumierea Ofertantului care nu a trecut de etapa post-calificare:
1. SC Dromas-Cons SRL (Republica Moldova): Oferta nu corespunde în mod substanțial
cerințelor din Documentele de Licitație - IPO 29.4, Stabilirea conformității.
Ofertantul cîştigător:
Denumirea: SC Nouconst SRL
Adresa: Strada Petricani 94, Chisinau, Republica Moldova
Prețul ofertei citit la deschidere: 94.947.821,00 MDL
Prețul evaluat: 86.391.803,72 MDL*
Prețul contractului: 94.947.821,00 MDL
Decizia de ajudecare:
În rezultatul evaluării detaliate, s-a stabilit că SC Nouconst SRL (Republica Moldova) a
prezentat oferta cu cel mai mic preț, care corespunde în mod substanțial cerințelor stabilite
în Documentele de Licitație și care a demonstrat că deține capacitatea necesară pentru a
începe și desfășura corespunzător lucrările.

*Prețurile evaluate nu includ sumele provizorii.

