
HOTĂRÎREA nr. 9/06 

cu privire la evaluarea ofertelor conform licitaţiei publice nr. 586/10 din 26.05.2010 

în vederea achiziţionării lucrărilor de confecţionare şi instalare a indicatoarelor 

rutiere şi suporturilor metalice de tip “consolă” pe drumurile publice, conform 

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

 

 

     02 iunie 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:  

 

Preşedintele grupului: 

- Serghei Guţul – manager-şef adjunct; 

Vicepreşedinte: 

- Iurie Paşa - director, 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; 

- Mihail Bariz – reprezentant Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale 

specialist principal, direcţia control materiale şi articole în construcţi, Inspecţia 

de Stat în Construcţii; 

- Cristian Drăgălin – consultant, serviciu licitaţii; 

 

Investiţia supusă  licitaţiei  este: achiziţionarea lucrărilor de confecţionare şi 

instalare a indicatoarelor rutiere şi suporturilor metalice de tip “consolă” pe drumurile 

publice. 

 

Cap.I  Principalele date legate de pregătirea licitaţiei 

1. Sursa de finanţare: Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier 

pe anul 2010 

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.34 din 07.05.2010 

    Anunţul publicitar conţine  principalele cerinţe   ale  Regulamentului   de   licitaţii   

prevede   data de 26.05.2010 ora 10
30

 ca  termen  limită  de  depunere  a ofertelor şi 

data de 26.05.2010 ora 11
00

 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.34 din 07.05.2010, la data de 26.05.2010 a 

fost anunţată licitaţia publică nr. 586/10 în vederea achiziţionării lucrărilor de 

confecţionare şi instalare a indicatoarelor rutiere şi suporturilor metalice de tip 

“consolă” pe drumurile publice.  

 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 au solicitat documentele 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.”ACM Munceşti”, or. Chişinău, str. Munceşti 145/1, tel. 557948, 

reprezentată de director tehnic dl Vladimir Concearuc; 

- S.R.L.”Proleonmax”, or. Chişinău, str. L. Rebreanu 103, tel. 387818, 

reprezentată prin directorul dl Maxim Bîrcă; 

-  S.A.”ARTMET”, or. Chişinău, str. Feredeului 12, tel. 271061, reprezentată 

prin şef STEP dl Boris Lopotenco. 

 Deschiderea licitaţiei a avut loc la sediul organizatorului licitaţiei  în ziua de 

26.05.2010 ora ora 11
00

 în prezenţa membrilor grupului de lucru şi reprezentanţilor 

împuternici a operatorilor economici participanţi. 

Operatorii economici s-au convins de integritatea sigiliilor de pe plicurile cu 

ofertă, după care  a urmat deschiderea plicurilor. 

După deschiderea ofertelor,  grupul de lucru a verificat conţinutul acestora 

privind corespunderea cu cerinţele solicitate de autoritatea contractantă prin 

documentele de licitaţie, a descris situaţiile prezentate în oferte şi a dat citire 

principalelor date referitoare la valoare, perioada de valabilitate, termenul executării, 

garanţia bancară, etc. 

Pentru a asigura transparenţa necesară datele sau afişat la un loc vizibil de la 

distanţă, sub formă de tabel, prezentate astfel: 

Denumirea 

operatorilor 

economici  

Valoarea 

ofertei fără 

TVA, lei 

Valoarea 

ofertei cu 

TVA, lei 

Garanţia 

bancară, 

lei 

Termenul 

de execuţie 

Perioada 

de 

valabilitate 

S.R.L.”ACM 

Munceşti” 
3 356 202 4 027 442 - 20.12.2010 45 zile 

Î.M. 

”Proleonmax” 

S.R.L. 

5 800 000 6 960 000 
70 000 
valabilă 

25.06.2010  
31.12.2010 - 

S.A.”ARTMET” 5 814 851 6 977 821 69 603 15.12.2010 30 zile 

 

 La deschiderea  şedinţei de licitaţie s-a întocmit procesul-verbal nr.38 din 

26.05.2010, care a fost semnat de membrii grupului de lucru şi de reprezentanţii 

împuterniciţi a 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 prin documentele de licitaţie. 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. 

Operatorul economic S.R.L.”ACM Munceşti” nu a constituit garanţia bancară 

pentru ofertă în mărime de 1% din care motiv oferta dată se respinge.  

Primul pe listă care a propus cel mai scăzut preţ s-a situat Î.M.”Proleonmax” 

S.R.L. cu preţul ofertei în sumă de 5 800 000 (cinci milioane opt sute mii lei, 00 bani) 

fără TVA. Termenul de valabilitate a ofertei nu este indicat, fiind solicitat conform 

documentelor de licitaţie 45 zile, iar termenul de valabilitate a garanţiei pentru ofertă 

este de 30 zile, fiind necesar deasemenea 45 zile. Nici un termen nu este conform 

cerinţelor solicitate prin documentele de licitaţie şi nu poate garanta autorităţii 

contractante încheierea contractului de achiziţie publică în bune condiţii, din care 

motiv oferta se consideră neconformă şi se respinge. 

Următorul şi ultimul pe listă care a propus cel mai scăzut preţ a ofertei s-a 

situat S.A.”ARTMET” cu oferta valorică în sumă de 5 814 851 (cinci milioane opt 

sute paisprezece mii opt sute cincizeci şi unu lei, 00 bani ) fără TVA. Perioada de 

valabilitate a ofertei este indicată şi constituie 30 zile, fiind solicitat conform 

documentelor de licitaţie 45 zile, garanţia pentru ofertă nu este constituită în mărime 

de strict 1% din valoarea ofertei, din care motive oferta se consideră neconformă şi se 

respinge. De menţionat că nici unul dintre operatorii economici calificaţi  

Î.M.”Proleonmax” S.R.L. şi S.A.”ARTMET” nu a prezentat devizul de cheltuieli, 

care a fost solicitat prin documentele de licitaţie. 

La licitaţia dată autoritatea contractantă a primit numai oferte 

necorespunzătoare care nu pot asigura eficienţa achiziţiei publice.  

 

Cap.IV Rezultatele licitaţiei 

 

  1. În baza celor menţionate, ţinînd cond de prevederile legale în scopul 

asigurării eficienţii achiziţiilor publice, grupul de lucru a hotărît prin unanimitate de 

voturi anularea licitaţiei publice nr. 586/10 din 26.05.2010 în vederea achiziţionării 

lucrărilor de confecţionare şi instalare a indicatoarelor rutiere şi suporturilor metalice 

de tip “consolă” pe drumurile publice.  

2. Înştiinţarea operatorilor economici participanţi despre hotărîrea primită şi 

eliberarea garanţiilor pentru ofertă. 

3. Înaintatrea unui demers către Agenţia Achiziţii Publice în vederea repetării 

licitaţiei publice pentru achiziţionarea lucrărilor de confecţionare şi instalare a 

indicatoarelor rutiere şi suporturilor metalice de tip “consolă” pe drumurile publice.  

 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                  

M. Bariz          

         C. Drăgălin   


