
 
HOTĂRÎREA nr. 30/06 

cu privire la evaluarea lucrărilor de reparaţie a drumului R20 Rezina-Orhei-Călăraşi, km 
0-46 ce fac obiectul licitaţiei publice nr. 1251/07  din 16.07.2007, conform necesităţilor 

Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor.” 
 
 

     29 august 2007                                                                             mun.Chişinău 
 
 

  Grupul de lucru numit prin ordinul Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”        
Nr. 13 din 06.04.2007, a efectuat evaluarea ofertelor în următoarea componenţă:  
 
Conducătorul grupului: 

- Serghei Guţul – manager-şef adjunct; 
 Vicepreşedinte: 

- Iurie Paşa - director, direcţia licitaţii, proiectări şi devize; 
Secretar: 
     -   Veaceslav Teleman – şef, serviciu licitaţii; 
Membrii grupului: 

- Leonid Pozdîrca – vice-director, direcţia gospodăria rutieră, Ministerul 
Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor; 

-  Viorel Pană – şef adjunct, direcţia finanţele economiei naţionale şi investiţii capitale 
a Ministerului Finanţelor; 

- Margarita Drozd – consultant, direcţia politica locativă şi integrarea europeană, 
Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului; 

- Cristian Drăgălin – consultant, serviciul licitaţii; 
- Ludmila Procopova – şef, serviciul planificare, normative tehnice şi standarde; 

 
 Investiţia supusă  licitaţiei  este: lucrări de reparaţie a drumului R20 Rezina-Orhei-
Călăraşi, km 0-46.   
 

Cap.I  Principalele date legate de pregătirea licitaţiei 
 

1. Sursa de finanţare: bugetul de stat 
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: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” 
    5. Forma de licitaţie aleasă: licitaţie publică cu contract de antrepriză 
    6. Anunţ publicitar în BAP nr.50 din 26.06.2007, cu modificarea termenului de 
depunere a ofertelor publicat în BAP nr. 51 din 29.06.2007 
    Anunţul publicitar conţine  principalele cerinţe    ale    Regulamentului   de   licitaţii   
prevede   data    de 16.07.2007 ora 1030 ca  termen  limită  de  depunere  a ofertelor şi 
data de 16.07.2007 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. 212296  
pentru   agenţi 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.50 din 26.06.2007, cu modificarea 
termenului de depunere a ofertelor publicat în BAP nr. 51 din 29.06.2007 a fost anunţată 
licitaţia publică nr. 1251/07, în vederea achiziţionării lucrărilor de reparaţie a drumului 
R20 Rezina-Orhei-Călăraşi, km 0-46.  
  
 Licitaţia a fost  organizată  şi s-a desfăşurat în  conformitate  cu prevederile  
Legii  achiziţiei de mărfuri şi lucrări şi servicii  pentru necesităţile statului nr.1166-XIII  
din 30 aprilie 1997 şi ale Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1123  din 
15.09.2003. 
 

Conform anunţului publicat sau prezentat pentru primirea documentelor de licitaţie 
un număr  de 14 (paisprezece) agenţi economici, la deschiderea licitaţiei participând un 
număr de 9 (nouă) agenţi economici după cum urmează: 

 
1. S.C.”Ted Construct” S.R.L., România, or. Iaşi, str. Izvor nr. 12, tel. 0232411364, 
reprezentată prin economistul dl Epure Ioan. 
2. S.C.R.L.” Fermak Insaat Taahhut Anonim Şirketi”, or. Chişinău, bd. Moscovei 2, 
ap. 69, tel. 493651, reprezentată prin inginerul dl Dulger Muammer. 
3. S.C.”Compania Quantum” S.R.L. România, or. Iaşi, str. Metalurgilor 4, tel. 
0040237407711, reprezentată prin directorul tehnic, dna Maria Popovici. 
4. S.R.L.”Quadro Design Plus”, or. Chişinău, str. Ghioceilor 1, tel. 593036 reprezentată 
prin directorul dl Valentin Brinişter. 
5. S.C.”ALDP” Iaşi, S.A.  România, or. Iaşi, str. Sergent Grigore Ioan 10, tel. 
0040232237254, reprezentată prin directorul tehnic dl Florin Bulea 
6. Consorţiu „Badprim”, or. Chişinău, str. Gh. Asachi 77/z,  tel. 223567, reprezentată 
prin juristul dl Ion Candu. 
7. S.A.”Lusmecon” or. Chişinău, bd. Renaşterii 22/1, tel. 224391, reprezentată prin şef 
STEP dl Ion Cocerva. 
8. S.R.L.”Moldconstruct Market”, or. Chişinău, str. V. Alexandri 79, tel.576675, 
reprezentată prin directorul tehnic dl Vitalie Sîrghi. 
9. S.C.”Idal-Congrup”, or. Chişinău, str. V. Alexandri 105, tel. 211899, reprezentată 
prin directorul dl Andrei Cîrdei. 
  
 Deschiderea licitaţiei a avut loc la sediul organizatorului licitaţiei  în ziua de 
16.07.2007 ora ora 1100 în prezenţa membrilor grupului de lucru şi reprezentanţilor 
împuterniciţi ai contractanţilor. 

Agenţii economici s-au convins de integritatea sigiliilor de pe plicurile cu oferte, 
după care  a urmat deschiderea plicurilor fiecărui agent economic în parte. 

După deschiderea fiecărei oferte în parte grupul de lucru a verificat conţinutul 
acestora privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate de investitor 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 a ofertelor, 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: 



 
Denumirea agentului economic 

Valoarea ofertei, 
lei 

Durata de 
execuţie a 
lucrărilor 

Garanţia 
bancară pentru 

ofertă, 

Durata de 
valabilitate 

S.C.”Ted Construct” S.R.L. 549 987 321 360 zile 344 000 euro 45 zile 
S.C.R.L.” Fermak Insaat 
Taahhut Anonim Şirketi” 

431 136 355 14 luni 4 400 000 45 zile 

S.C.”Compania Quantum” 
S.R.L. 

528 593 451,74 11 luni 5 300 000 45 zile 

S.R.L.”Quadro Design Plus” 393 048 872,8 15 luni 5 000 000 6 luni 
S.C.”ALDP” Iaşi, S.A 539 897 287,92 13 luni 330 000 euro 45 zile 
Consorţiu „Badprim” 478 529 684,54 16 luni 4 800 000 45 zile 
S.A.”Lusmecon” 572 008 546 24 luni 6 000 000 45 zile 
S.R.L.”Moldconstruct Market” 518 720 307 8,5 luni 5 000 000 45 zile 
S.C.”Idal-Congrup”S.R.L. 433 960 983 17 luni 5 250 000 47 zile 
  La deschiderea  şedinţei de licitaţie s-a întocmit procesul-verbal nr.56 din 
16.07.2007, care  a  fost semnat de membrii grupului de lucru şi de reprezentanţii agenţilor 
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 minime de calificare pentru asigurarea executării 
lucrărilor conform cerinţelor tehnice în vigoare.. 

După deschiderea ofertelor grupul de lucru a efectuat verificarea documentelor de 
însoţire prezentate în ofertă şi a evaluat preţurile din deviz-oferta prezentate de către 
agenţii economici calificaţi a căror oferte a fost desemnate ca fiind conforme cerinţelor 
din documentele de licitaţie. În urma analizei ofertelor participanţilor la licitaţie, ţinînd 
cont de criteriul de evaluare a ofertelor, care prevede preţul cel mai scăzut cu 
corespunderea tuturor cerinţelor stipulate în documentele de licitaţie, ca candidat 
corespunzător poate fi determinat agentul economic S.R.L.”Quadro Design Plus” cu 
preţul ofertei în sumă de  393 048 872,8 (trei sute nouăzeci şi trei milioane patruzeci şi 
opt mii opt sute şaptezeci şi doi, 8) lei MDL, inclusiv TVA. Deasemenea s-a constatat 
corespunderea adecvată a preţului ofertei. 

 
    Cap.IV Rezultatele licitaţiei 
  1. În baza celor menţionate, grupul de lucru a hotărît prin unanimitate de voturi 
adjudecarea execuţiei investiţiei lucrărilor de reparaţie a drumului R20 Rezina-Orhei-
Călăraşi, km 0-46, agentului economic S.R.L.”Quadro Design Plus” cu oferta valorică de 
393 048 872,8 (trei sute nouăzeci şi trei milioane patruzeci şi opt mii opt sute şaptezeci şi 
doi, 8) lei MDL, inclusiv TVA. 

2. În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, investitorul va anunţa agenţii 
economici despre rezultatele licitaţiei. În contractul de antrepriză vor fi stipulate 
următoarele condiţii: 
2.1. Lucrările prevăzute în anul 2007 conform graficului de execuţie a lucrărilor, 

vor fi executate din sursele proprii a Antreprenorului general cu achitarea ulterioară în 
anul 2008 din contul şi în limita mijloacelor financiare prevăzute de Legea bugetului de 
Stat pe anul corespunzător. 

2.2. La alocarea surselor financiare prevăzute de Legea bugetului de Stat pe anul 
2008,Beneficiarul se obligă să depună în contul Antreprenorului general un avans în 
mărime de pînă la 30% din suma alocată la acest obiectiv. 



 Toată documentaţia care a stat la baza adoptării prezentei hotărîri de adjudecare se 
află la sediul Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”. 

Hotărîrea de adjudecare s-a încheiat astăzi 29 august 2007, la sediul organizatorului 
licitaţiei. 
 
 
 
MEMBRII GRUPULUI DE LUCRU:  

 
S. Guţul   
Iu. Paşa         
V. Teleman   
L. Pozdîrca    
M. Drozd       
V. Pană   

         C. Drăgălin   
    L. Procopova  
    
 


	Secretar:
	     -   Veaceslav Teleman – şef, serviciu licitaţii;
	Membrii grupului:
	S.C.”Ted Construct” S.R.L.


