HOTĂRÎREA nr. 14
a grupului de lucru cu privire la evaluarea ofertelor conform licitaţiei publice
nr. 407/11 din 22.03.2011, în vederea achiziţionării lucrărilor de reparație curentă a
drumurilor publice amplasate teritorial în raioanele Hîncești, Cimișlia, Leova, Comrat,
Cantemir, Basarabeasca, Ciadîr-Lunga, Cahul, Taraclia, Vulcănești, conform
necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”
28 martie 2011

mun.Chişinău

Grupul de lucru numit prin ordinul Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”
Nr. 6 din 24.01.2011, a efectuat evaluarea ofertelor în următoarea componenţă:
Preşedintele grupului:
- Iurie Pașa – manager-şef adjunct;
Vicepreşedinte:
- Valeriu Cotruță - șef, direcţia construcţii şi reparaţii capitale;
Secretar:
- Veaceslav Teleman – şef, serviciu licitaţii;
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;
- Andrian Furdui – reprezentant Ministerul Dezvoltării Regionale și
Construcţiilor, specialist principal, direcţia organizare, sistematizare și analiză a
controlului în construcții, Inspecţia de Stat în Construcţii;
- Alexandru Ghițu - șef, serviciul administrativ și resurse umane;
- Cristian Drăgălin – consultant, serviciul licitaţii;
- Ruslan Anii – consultant, serviciul tehnico-analitic.
Investiţia supusă licitaţiei este: achiziţionarea lucrărilor de reparație curentă a
drumurilor publice amplasate teritorial în raioanele Hîncești, Cimișlia, Leova, Comrat,
Cantemir, Basarabeasca, Ciadîr-Lunga, Cahul, Taraclia, Vulcănești.
I. Principalele date legate de pregătirea licitaţiei
1. Sursa de finanţare: Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe
anul 2011
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 Infrastructurii Drumurilor
5. Forma de licitaţie aleasă: licitaţie deschisă (publică) cu contract de antrepriză
6. Anunţ publicitar în BAP nr.18 din 04.03.2011
Anunţul publicitar conţine principalele cerinţe ale Regulamentului de licitaţii
prevede data de 22.03.2011 ora 1030 ca termen limită de depunere a ofertelor şi
data de 22.03.2011 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.
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 aprilie 2007 şi ale Regulamentului
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.834 din 13.09.2010.
Conform anunţului publicat au solicitat documentele de licitaţie un număr de
8 (opt) operatori economici, la deschiderea licitaţiei participînd un număr de 3 (trei)
operatori economici, după cum urmează:
-S.R.L.,,Construm”, mun.Chișinău, str.Coca 47, tel. 593228, reprezentată prin
inginerul STEP, dl.Ragulin Maxim;
- S.R.L.,,Irinda-Prim”, mun. Chișinău, str.Ștefan cel Mare 196, of.17, tel.
234700, reprezentată de directorul Galeamov Igor;
- S.R.L,,Speranța”, or. Vulcănești, șos. Armatei sovietice 4, tel. 024326465,
reprezentată de șef STEP dna Claudia Onofrei.
Deschiderea licitaţiei a avut loc la sediul organizatorului Î.S.”Administraţia de Stat
a Drumurilor” în ziua de 22.03.2011 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 sigiliilor de pe plicurile cu oferte, după care a urmat deschiderea ofertelor.
După deschiderea fiecărei oferte în parte grupul de lucru a verificat conţinutul
acestora privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate prin documentele de
licitaţie, a descris situaţiile prezentate în ofertă şi a dat citire principalelor date
referitoare la valoarea ofertelor, garanţia bancară depusă, termenul execuţiei.
Pentru a asigura transparenţa necesară şi pentru ca toţi participanţii la licitaţie să ia
cunoştinţă de aceste date, ele se afişează la un loc vizibil de la distanţă, sub formă de
tabel, prezentate astfel:
Denumirea
operatorilor
economici

Valoarea
ofertei, lei cu
TVA
Lotul I

Valoarea
ofertei, lei cu
TVA
Lotul II

Valoarea
ofertei, lei cu
TVA
Lotul III

Garanţia
bancară,
lei

Termen
de
execuţie

Perioada
de
valabilitate

S.R.L,,Construm”
S.R.L.,,IrindaPrim”
S.R.L,,Speranța”

8674006,15

8943930,05

10724801,04

350 000

60 zile

45 zile

9379256,88

9856238,7

-

190 000

2 luni

45 zile

-

9896527,86

11788612,19

220 000

60 zile

45 zile

La deschiderea şedinţei de licitaţie a fost întocmit procesul-verbal nr. 21 din
22.03.2011, care a fost semnat de membrii grupului de lucru şi reprezentanţii
operatorilor economici.
III. Analiza şi verificarea ofertelor de către grupul de lucru
Pentru evaluare şi adjudecare, s-a aplicat criteriul – preţul cel mai scăzut pe
fiecare lot în parte cu corespunderea tuturor cerinţelor înaintate prin documentele de
licitaţie. Oferta cîştigătoare este cea care are cel mai mic preţ pe fiecare lot în parte şi
întruneşte toate cerinţele minime de calificare. Criteriul de apreciere prin preţul cel mai
scăzut a fost comunicat operatorilor economici prin documentele de licitaţie.
La examinarea documentelor de calificare prezentate de către participanți s-a
constatat că toți operatorii economici participanți la licitație au prezentat oferte care

corespund cerințelor minime de calificare solicitate prin documentele de licitație ce
ține de experiență similară, asigurare cu personal calificat și tehnică rutieră specializată
care urmează a fi antrenată la execuția lucrărilor. Deasemenea au fost prezentate toate
certificatele de la organele de control, sau constituit garanțiile pentru ofertă, devizele și
alte documente necesare calificării.
Caracterul lucrărilor de reparație curentă este lichidarea operativă a defecțiunilor
părții carosabile după perioada de iarnă prin plombarea gropilor, amenajarea straturilor
de egalizare pe sectoarele avansat deteriorate și înlocuirea straturilor de bază.
La evaluarea capacității tehnice de execuție a lucrărilor prezentate de operatorul
economic S.R.L.”Construm” s-a constatat că asigurarea cu mixturi asfaltice se va
efectua prin contractare de la S.R.L.”Dromas-Cons” pentru lotul I și de la
S.R.L.”Standardstroi” pentru loturile II și III. Conform volumelor care urmează a fi
executate la lotul I, uzina S.R.L.”Dromas-Cons” poate să livreze ritmic cantitatea
necesară, iar uzina S.R.L.”Standardstroi” nu a funcționat ultimii ani și nu are capacități
de producere a mixturii asfaltice conform volumelor prevăzute în loturile II și III.
Ținînd cont că mixturile asfaltice constituie 80 la sută din volumul lucrărilor, dar
S.R.L.”Construm” nu a dat dovada asigurării cu mixturi asfaltice pentru lotul II și
lotul III, oferta pentru loturile menționate se consideră neconformă și nu poate fi
adjudecată ca fiind cîștigătoare.
Conform clasamentului cel mai scăzut preț a ofertei cu corespunderea cerințelor
înaintate a fost propus de operatorul economic S.R.L.”Construm” la lotul I în sumă de
8 674 006,15 (opt milioane șase sute șaptezeci și patru mii șase lei, 15 bani) inclusiv
TVA, la lotul II a fost propus de operatorul economic S.R.L.”Irinda Prim” în sumă de
9 856 238,7 (nouă milioane opt sute cincizeci și șase mii două sute treizeci și opt lei,
70 bani) inclusiv TVA și la lotul III cel mai scăzut preț a fost propus de
S.R.L.”Speranța” în sumă de 11 788 612,19 (unsprezece milioane șapte sute optzeci și
opt mii șase sute doisprezece lei, 19 bani) inclusiv TVA.
Prețurile propuse la licitație sînt adecvate și nu depășesc prețul estimativ al
autorității contractante, din care considerente ofertele date pot fi adjudecate ca fiind
cîștigătoare.
Ținînd cont de starea nesatisfăcătoare a drumurilor publice, fiind consecința
temperaturilor scăzute înregistrate în perioada de iarnă anii 2010-2011, lucrările este
necesar de început în mod de urgență adată cu înregistrarea condițiilor climaterice
favorabile pentru așternerea mixturilor asfaltice.
IV. Adjudecarea licitaţiei
În baza evaluării efectuate conform loturilor propuse la licitație, cel mai scăzut
preţ a ofertei cu corespunderea tuturor cerințelor la lotul I a fost propus de operatorul
economic S.R.L.”Construm” în sumă de 8 674 006,15 (opt milioane șase sute
șaptezeci și patru mii șase lei, 15 bani) inclusiv TVA, la lotul II a fost propus de
operatorul economic S.R.L.”Irinda Prim” în sumă de 9 856 238,7 (nouă milioane opt
sute cincizeci și șase mii două sute treizeci și opt lei, 70 bani) inclusiv TVA și la lotul
III a fost propus de S.R.L.”Speranța” în sumă de 11 788 612,19 (unsprezece milioane
șapte sute optzeci și opt mii șase sute doisprezece lei, 19 bani) inclusiv TVA.
Luînd în consideraţie specificul lucrărilor, operatorii economici desemnați
cîștigători au dat dovadă de o corespundere adecvată cu exigenţele înaintate faţă de
specificul achiziţiei. Ţinînd cont de cele menţionate, în conformitate cu legislaţia în
vigoare din Republica Moldova și inoportunitatea organizării unei noi licitații din
motivul calificării a 2 operatori economici la loturile I și III, grupul de lucru prin

unanimitate de voturi a hotărît adjudecarea execuţiei lucrărilor de reparație curentă a
drumurilor publice amplasate teritorial în raioanele Hîncești, Cimișlia, Leova, Comrat,
Cantemir, Basarabeasca, Ciadîr-Lunga, Cahul, Taraclia, Vulcănești operatorului
economic S.R.L.”Construm” la lotul I, operatorului economic S.R.L.”Irinda Prim” la
lotul II și operatorului economic S.R.L.”Speranța” la lotul III.
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”,
or. Chişinău, str. Bucuriei 12a.
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
lucrărilor care fac obiectul licitaţiei publice nr. 407/11 din 22.03.2011, în vederea
achiziţionării lucrărilor de reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în
raioanele Hîncești, Cimișlia, Leova, Comrat, Cantemir, Basarabeasca, Ciadîr-Lunga,
Cahul, Taraclia, Vulcănești, contractanții cîştigători se stabilesc la lotul I operatorul
economic S.R.L.”Construm” cu oferta în sumă de 8 674 006,15 (opt milioane șase sute
șaptezeci și patru mii șase lei, 15 bani) inclusiv TVA, la lotul operatorul economic
S.R.L.”Irinda Prim” cu oferta în sumă de 9 856 238,7 (nouă milioane opt sute cincizeci
și șase mii două sute treizeci și opt lei, 70 bani) inclusiv TVA și la lotul III operatorul
economic S.R.L.”Speranța” cu oferta în sumă de 11 788 612,19 (unsprezece milioane
șapte sute optzeci și opt mii șase sute doisprezece lei, 19 bani) inclusiv TVA.
Termenul limită de execuție – 31.05.2011.
2. În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, autoritatea contractantă va
anunţa şi va invita în scris ofertanții cîştigători pentru a constitui garanţia de bună
execuţie și semnarea contractului. Autoritatea contractantă va comunica, de asemenea,
în scris celorlalţi ofertanţi necîştigători rezultatul licitaţiei, prezentînd, sintetic,
motivele pentru care oferta lor nu a fost adjudecată.
3. Contractul de execuţie a lucrărilor va fi încheiat cu ofertanții cîştigători după
expirarea duratei legale pentru depunerea eventualelor contestaţii şi va cuprinde toate
datele prezentate în ofertă, după cum au fost precizate în documentele de licitaţie.
După semnarea contractului, autoritatea contractantă va elibera garanţiile pentru ofertă.

MEMBRII GRUPULUI DE LUCRU:
Iu. Pașa
V. Cotruță
V. Teleman
A. Cuculescu
V. Pană
A. Furdui
A. Ghițu
C. Drăgălin
R. Anii

__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

