HOTĂRÎREA nr. 3/06
a grupului de lucru cu privire la adjudecarea investiţiei care face
obiectul licitaţiei publice nr. 209/10 din 02.03.2010, în vederea achiziţionării serviciilor
de proiectare a lucrărilor de reparaţie a drumului naţional R1 Chişinău-Ungheni-Sculenifrontieră cu România, km 6+490 – 9+700.

24 martie 2010

mun. Chişinău

Grupul de lucru numit prin ordinul Î.S. ”Administraţia de Stat a Drumurilor”
Nr. 1 din 12.01.2009, a efectuat evaluarea ofertelor în următoarea componenţă:
Vicepreşedintele grupului de lucru:
- Iurie Paşa - director, direcţia construcţii şi reparaţii capitale;
Membrii grupului:
- Andrei Cuculescu – şef, direcţia dezvoltare a drumurilor, Ministerul Transporturilor
şi Infrastructurii Drumurilor;
- Viorel Pană – şef adjunct, direcţia finanţele economiei naţionale, cheltuieli
capitale şi achiziţii publice a Ministerului Finanţelor;
- Mihail Bariz – reprezentant Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale
specialist principal, direcţia control materiale şi articole în construcţi, Inspecţia de
Stat în Construcţii;
- Serghei Nicoluşco – şef, serviciul tehnico-operativ;
- Cristian Drăgălin – consultant, serviciu licitaţii;
Investiţia supusă licitaţiei este: servicii de proiectare a lucrărilor de reparaţie a
drumului naţional R1 Chişinău-Ungheni-Sculeni-frontieră cu România, km 6+490–
9+700
I. Principalele date ce ţin de pregătirea licitaţiei
1. Sursa de finanţare: Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe
anul 2010
2. Finanţarea serviciilor se derulează prin: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”
3. Organizatorul licitaţiei: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”
4. Forma de licitaţie aleasă: licitaţie deschisă
5. Anunţ publicitar publicat în BAP nr.10/10 din 12.02.2010
Anunţul publicitar conţine principalele cerinţe ale Regulamentului de licitaţie,
prevăzînd data de 02.03.2010 ora 1030 termenul limită de depunere a ofertelor şi data de
02.03.2010 ora 1100 pentru deschiderea publică a ofertelor la sediul organizatorului
licitaţiei.
6. Documentele licitaţiei au fost întocmite de grupul de lucru pentru achiziţii al
Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” mun. Chişinău str. Bucuriei 12a tel. 22 31 79
pentru operatorii economici cointeresaţi, în vederea întocmirii corecte şi complete a
ofertelor – “valoarea acestor documente este de 200 (două sute) lei.”

II. Modul de organizare şi derulare a licitaţiei
Licitaţia a fost organizată şi s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile Legii
privind achiziţiile publice nr. 96-XVI din 13.04.2007 şi Regulamentului aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 352 din 05.05.2009
Conform anunţului publicat sau 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:
- S.R.L.”Universcons”, or. Chişinău, str. Bucuriei 12a, tel. 581115, reprezentată
prin inginer-şef de proiect dl Semion Bogza.
- S.R.L.”Universinj”, or. Chişinău, str. Independenţei 6/1, tel. 74 88 80,
reprezentată prin vicedirectorul, dl Vladimir Procopov.
- S.A.”Intexnauca”, or. Chişinău, str.Vasile Alexandri 64, tel.227506, reprezentată
prin specialistul principal secţia marketing dna Cristina Cheptea;
Deschiderea licitaţiei a avut loc la sediul organizatorului Î.S.”Administraţia de
Stat a Drumurilor” în ziua de 02.03.2010 la ora 1100 în prezenţa membrilor grupului de
lucru şi reprezentanţilor operatorilor economici.
Reprezentanţii operatorilor economici şi membrii grupului de lucru s-au convins
de integritatea plicurilor cu oferte, după care a urmat deschiderea ofertelor.
După deschiderea ofertelor grupul de lucru a verificat conţinutul acestora privind
corespunderea cu cerinţele solicitate de investitor prin documentele de licitaţie, a descris
situaţiile prezentate în ofertă şi a dat citire principalelor date referitoare la valoarea
ofertei, garanţia bancară depusă, termenul execuţiei.
Pentru a asigura transparenţa necesară, ele se afişează la un loc vizibil de la
distanţă, sub formă de tabel, prezentate astfel:
Denumirea
Valoarea
Valoarea Garanţia Termenul Perioada
operatorilor economici ofertei fără ofertei cu bancară,
de
de
TVA, lei
TVA, lei
lei
execuţie valabilitate
S.R.L.”Universcons”
515 791
618 949
28 000
Iunie
30 zile
2010
S.R.L. “Universinj”
467 112,5
560 535
11 150
3,5 luni
30 zile
S.A.”Intexnauca”
467 010
560 412
11 500
4 luni
30 zile
La deschiderea şedinţei de licitaţie a fost întocmit procesul-verbal nr.8 din
02.03.2010, care a fost semnat de membrii grupului de lucru şi reprezentantanţii
operatorilor economici.
III. Analiza şi verificarea ofertelor de către grupul de lucru
Conform prevederilor caietului de sarcini, serviciile de proiectare a lucrărilor
urmau a fi executate pe sectorul km 6+490 – 9+700, însă pe parcursul desfăşurării
licitaţiei, sectorul dat de drum a fost inclus în studiul de fesabilitate finanţat de Banca
Mondială, care urmează să efectuieze cercetări în vederera determinării fesabilităţii
drumurilor. În situaţia creată va fi inoportun de a dubla achiziţia dată, fiind posibilă
folosirea mijloacelor alocate pentru alte achiziţii.
IV. Adjudecarea licitaţiei
În temeiul celor expuse mai sus în conformitate cu legislaţia în vigoare din
Republica Moldova grupul de lucru, prin unanimitate de voturi a hotărît anularea
licitaţiei publice nr. 209/10 din 02.03.2010, în vederea achiziţionării serviciilor de

proiectare a lucrărilor de reparaţie a drumului naţional R1 Chişinău-Ungheni-Sculenifrontieră cu România, km 6+490 – 9+700.
Toată documentaţia care a stat la baza adoptării prezentei hotărîri de adjudecare se
află la sediul autorităţii contractante Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor
V. Concluzii
Grupul de lucru, analizînd datele prezentate prin documentele de licitaţie, procesul
verbal de deschidere a licitaţiei şi preţul cel mai scăzut propus, în urma analizei,
HOTĂRĂŞTE:
1. În conformitate cu legislaţia în vigoare, se stabileşte că, pentru execuţia serviciilor de
proiectare care fac obiectul licitaţiei publice nr. 209/10 din 02.03.2010, în vederea
achiziţionării serviciilor de proiectare a lucrărilor de reparaţie a drumului naţional R1
Chişinău-Ungheni-Sculeni-frontieră cu România, km 6+490 – 9+700 contractantul
cîştigător nu poate fi adjudecat din motivul anulării licitaţiuei de către autoritatea
contractantă.
2. În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, autoritatea contractantă va anunţa
în scris operatorii economici participanţi despre rezultatele licitaţiei şi va elibera
garanţiile bancare pentru ofertă.
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