HOTĂRÎREA nr. 48/06
grupului de lucru al Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” cu privire la evaluarea
ofertelor conform licitaţiei publice nr. 1186/08 din 07.07.2008 în vederea achiziţionării
lucrărilor de reparaţie a drumului L 339.1 drum de acces spre
s. Holercani, raionul Dubăsari.
10 iulie 2008

mun.Chişinău

Grupul de lucru numit prin ordinul Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”
Nr. 1 din 10.01.2008, a efectuat evaluarea ofertelor în următoarea componenţă:
Preşedintele grupului:
- Serghei Guţul – manager-şef adjunct;
Vicepreşedinte:
- Iurie Paşa - director, direcţia construcţii şi reparaţii capitale;
Secretar:
- Veceslav Teleman – şef, serviciu licitaţii;
Membrii grupului:
- Andrei Cuculescu – director, direcţia gospodăria rutieră, Ministerul
Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor;
- Valeriu Cotruţă – specialist principal, direcţia control materiale şi articole în
construcţii, Inspecţia de Stat în Construcţii;
- Viorel Pană – şef adjunct, direcţia finanţele economiei naţionale şi investiţii
capitale a Ministerului Finanţelor;
- Serghei Nicoluşco – şef, serviciu tehnico-operativ;
- Cristian Drăgălin – consultant, serviciu licitaţii;
- Ludmila Procopova – şef, serviciul planificare, normative tehnice şi standarde.
Investiţia supusă licitaţiei este: lucrări de reparaţie a drumului L 339.1 drum de acces
spre s. Holercani, r-l Dubăsari.
Cap.I Principalele date legate de pregătirea licitaţiei
1. Sursa de finanţare: Legea bugetului de stat pe anul 2008
2. Finanţarea lucrării se derulează prin: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”
3. Organizatorul licitaţiei: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”
4. Investitorul: Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor
5. Forma de licitaţie aleasă: licitaţie deschisă (publică) cu contract de antrepriză
6. Anunţ publicitar în BAP nr. 45 din 20.06.2008
Anunţul publicitar conţine principalele cerinţe ale Regulamentului de licitaţii
prevede data de 07.07.2008 ora 1030 ca termen limită de depunere a ofertelor şi
data de 07.07.2008 ora 1100 pentru deschiderea publică a ofertelor la sediul
organizatorului licitaţiei Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”.
7. Documentele licitaţiei au fost elaborate de către grupul de lucru al Î.S.”Administraţia
de Stat a Drumurilor”, mun. Chişinău, str. Bucuriei 12a, tel. 223179 pentru operatorii
economici în vederea întocmirii corecte şi complete a ofertelor - valoarea acestor
documente este de 200 (două sute) lei.

Cap.II Modul de organizare şi derulare a licitaţiei
Conform anunţului publicat în BAP nr.45 din 20.06.2008, la data de 07.07.2008 a
fost anunţată licitaţia publică nr. 1186/08, în vederea achiziţionării lucrărilor de reparaţie
a drumului L 339.1 drum de acces spre s. Holercani, r-l Dubăsari.
Licitaţia a fost organizată şi s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile Legii
privind achiziţiile publice nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 şi ale Regulamentului aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1123 din 15.09.2003.
Conform anunţului publicat s-au prezentat pentru procurarea documentelor de
licitaţie un număr de 4 (patru) operatori economici, la deschiderea licitaţiei participînd
un număr de 3 (trei) operatori economici după cum urmează:
1. S.A.”Edilitate” or. Chişinău, str. M. Eminescu 49, tel. 921045, reprezentată prin
inginer-şef dl Anatolie Pozdneacov;
2. S.A.”Lusmecon”, or. Chişinău, bd. Renaşterii 22/1, tel. 224391, reprezentată prin
şef secţie tehnico-economică de producere dl Ion Cocerva;
3. S.R.L.”Rutador” or. Chişinău, bd. Renaşterii 22/1, tel. 221456, reprezentată prin
managerul dl Vitalie Nedelcu.
Deschiderea licitaţiei a avut loc la sediul organizatorului licitaţiei în ziua de
07.07.2008 ora 1100 în prezenţa membrilor grupului de lucru şi reprezentanţilor
împuterniciţi ai operatorilor economici.
Operatorul economic S.R.L.”Construm” a prezentat oferta cu întîrziere
07.07.2008 ora 1033 din care considerente conform prevederilor legale oferta dată a fost
respinsă şi returnată nedeschisă.
Operatorii economici s-au convins de integritatea sigiliilor de pe plicurile cu
oferte, după care a urmat deschiderea plicurilor fiecărui operator economic în parte.
După deschiderea fiecărei oferte în parte grupul de lucru a verificat conţinutul
acestora privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate de autoritatea
contractantă prin documentele de licitaţie, a descris situaţiile prezentate în oferte şi a dat
citire principalelor date referitoare la valoarea ofertelor, perioada de valabilitate,
termenul executării lucrărilor, garanţia bancară pentru ofertă, etc.
Pentru a asigura transparenţa necesară şi pentru ca toţi participanţii la licitaţie să
i-a cunoştinţă de aceste date, ele se afişează la un loc vizibil de la distanţă, sub formă de
tabel, prezentate astfel:
Valoarea
Valoarea
Durata de Garanţia Durata de
Denumirea
ofertei fără
ofertei cu
execuţie a bancară, valabilitate
operatorului
TVA, lei
TVA, lei
lucrărilor
lei
zile
economic
S.A.”Edilitate”
8 255 584
9 906 701
4 luni
110 000
45 zile
S.A.”Lusmecon”
6 117 367
7 340 841
2 luni
75 000
45 zile
S.R.L.”Rutador”
7 413 495,88 8 896 195,06
2 luni
110 000
45 zile
La deschiderea şedinţei de licitaţie s-a întocmit procesul-verbal nr. 61 din
07.07.2008, care a fost semnat de membrii grupului de lucru şi de reprezentanţii
operatorilor economici.
Cap.III Analiza şi verificarea ofertelor de către grupul de lucru
Pentru evaluare şi adjudecare, s-a aplicat criteriul – preţul cel mai scăzut cu
corespunderea tuturor cerinţelor înaintate.
Oferta cîştigătoare este cea care are cel mai mic preţ şi întruneşte toate cerinţele
minime de calificare.
Criteriul de apreciere prin preţul cel mai scăzut a fost comunicat operatorilor
economici prin documentele de licitaţie.

Ţinînd cont de cerinţele minime de calificare înaintate operatorilor economici,
grupul de lucru a verificat fiecare document în parte din ofertele prezentate în vederea
evaluării capacităţii tehnico-economice.
În urma evaluării fiecărui document în parte prezentat de operatorii economici
calificaţi s-a constatat o corespundere adecvată a propunerii tehnice şi financiare cu
îndeplinirea tuturor cerinţelor minime de calificare înaintate prin documentele de
licitaţie. Toţi operatorii economici au dat dovadă de dotările tehnice cerute, în
corespundere cu volumele conform caietului de sarcini, care asigură executarea
lucrărilor conform standardelor tehnice în vigoare. Totodată s-au prezentat de către toţi
participanţii la licitaţie listele specialiştilor (diriginţi de şantier, geodezişti, maiştri de
sector, muncitori) care vor fi antrenaţi la executarea lucrărilor de reparaţie a drumului
conform exigenţilor impuse de specificul lucrărilor.
La evaluarea părţii financiare a ofertelor ce ţine de devizele prezentate, s-a ţinut
cont de corespunderea şi respectarea standardelor tehnice şi normelor de consum pentru
executarea lucrărilor conform cerinţelor caietului de sarcini. Au fost incluse toate
lucrările prevăzute şi aplicate toate taxele necesare. Cel mai scăzut preţ a fost propus de
către operatorul economic S.A. ”Lusmecon”, în sumă de 6 117 367 (şase milioane una
sută şaptesprezece mii trei sute şasezeci şi şapte) lei MDL fără TVA şi 7 340 841 (şapte
milioane trei sute patruzeci mii opt sute patruzeci şi unu) lei MDL inclusiv TVA care
întruneşte toate cerinţele înaintate conform caietului de sarcini. Preţul ofertei este în
corespundere cu preţul estimativ al autorităţii contractante calculat de către Direcţia de
Verificare şi Expertizare a Proiectelor în Construcţii, organ abilitat în acest sens.
În baza celor menţionate mai sus, ţinînd cont de experienţa similară la executarea
lucrărilor rutiere şi corespunderea tuturor cerinţelor solicitate prin documentele de
licitaţie, grupul de lucru a stabilit că operatorul economic S.A. ”Lusmecon” poate
executa în termen şi conform standardelor tehnice în vigoare lucrările sus menţionate.
Cap.IV Rezultatele licitaţiei
1. În baza celor menţionate, grupul de lucru a hotărît prin unanimitate de voturi
adjudecarea execuţiei lucrărilor de reparaţie a drumului L 339.1 drum de acces spre s.
Holercani, r-l Dubăsari, operatorului economic S.A. ”Lusmecon”, care a propus cel mai
scăzut preţ a ofertei în sumă de 7 340 841 (şapte milioane trei sute patruzeci mii opt sute
patruzeci şi unu) lei MDL inclusiv TVA.
2. În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, autoritatea contractantă va
anunţa şi va invita în scris operatorul economic cîştigător S.A. ”Lusmecon” în vederea
semnării contractului de antrepriză. Autoritatea contractantă va comunica, de asemenea,
în scris celorlalţi operatori economici necîştigători rezultatul licitaţiei şi va elibera
garanţiile bancare pentru ofertă.
Toată documentaţia care a stat la baza adoptării prezentei hotărîri de adjudecare
se află la sediul Î.S. ”Administraţia de Stat a Drumurilor”.
MEMBRII GRUPULUI DE LUCRU:
S. Guţul
Iu. Paşa
V. Teleman
A. Cuculescu
V. Pană
V. Cotruţă
S. Nicoluşco
C. Drăgălin
L. Procopova

