
HOTĂRÎREA Nr. 60
grupului de lucru cu privire la evaluarea ofertelor conform concursului prin cererea 

ofertelor de preţ în vederea achiziţionării serviciilor de proiectare a lucrărilor de 
asigurare a stabilității terasamentelor și măsurilor pentru colectarea și evacuarea apelor 

pluviale și freatice pe sectorul adiacent drumului M1 Chișinău-Leușeni frontieră cu 
România, km 6+700, conform necesităților Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”

30.06.2011                or. Chişinău

Grupul de lucru numit prin ordinul Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” nr.7 
din  24.01.2011,  a  efectuat  evaluarea  şi  adjudecarea  ofertelor  în  următoarea 
componenţă: 
Preşedintele grupului:

- Iurie Paşa – manager-şef adjunct;
 Vicepreşedinte:

- Valeriu Cotruţa – şef, direcţia construcţii şi reparaţii capitale;
Secretar:

- Veaceslav Teleman - șef, serviciul licitații;
Membrii grupului:

- Andrei  Cuculescu -  șef,  direcția  dezvoltare  a  drumurilor,  Ministerul 
Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor;

- Alexandru Ghiţu - şef, serviciul administrativ şi resurse umane;
- Cristian Drăgălin – consultant, serviciul licitaţii;
- Ruslan Anii – consultant, serviciul tehnico-analitic.

Investiţia  supusă  licitaţiei  este: servicii  de  proiectare  a  lucrărilor  de  asigurare  a 
stabilității terasamentelor și măsurilor pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale și 
freatice pe sectorul adiacent drumului M1 Chișinău-Leușeni frontieră cu România, km 
6+700.  
Autoritatea contractantă: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” 
Sursa de finanţare: Fondul rutier
Finanţarea lucrării se derulează prin:  Î.S. “Administraţia de Stat a Drumurilor”
Autoritatea contractantă:  Î.S. “Administraţia de Stat a Drumurilor”

Caietul  de  sarcini  pentru  concurs  a  fost  elaborat  de  grupul  de  lucru  al 
Î.S.”Administraţia  de  Stat  a  Drumurilor”  şi  cuprinde  toate  datele  necesare  pentru 
întocmirea corectă şi completă a ofertelor.

Autoritatea contractantă, a transmis  invitaţii  de participare (la data de 20.06.2011) 
următoarelor întreprinderi:

- S.R.L.”Universcons”, or. Chişinău, str. Bucuriei 12a, tel.753581;
- S.R.L.”Universinj”, or. Chişinău, str. Independenţei 6/1, tel. 74 88 80;
- S.A.”Intexnauca”, or. Chişinău, str.Vasile Alecsandri 64, tel.227506

Pînă  la  termenul  limită  de  prezentare  a  ofertelor  29.06.2011  ora  1030 sau 
prezentat următorii operatori economici:

1. S.R.L.”Universcons” reprezentată de managerul dna Iulia Carauș.
2. S.A.”Intexnauca” reprezentată de specialistul principal dna Irina Stoianova;
3. S.R.L.”Universinj” reprezentată de șeful de echipă, dl Maxim Moțpan;

       Deschiderea concursului prin cererea ofertei de preţ a avut loc în sediul autorităţii 
contractante Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” în ziua de 29 iunie 2011 ora 1100 

în prezenţa membrilor grupului de lucru şi reprezentanţilor operatorilor economici.



Toţi operatorii economici recunosc integritatea şi inviolabilitatea plicurilor.   La 
loc vizibil se prezintă valoarea ofertelor al fiecărui operator economic în parte:

Denumirea operatorului 
economic

Valoarea 
ofertei fără 

TVA, lei

Valoarea 
ofertei cu 
TVA, lei

Termenul 
executării

Perioada de 
valabilitate

S.R.L.”Universcons” 99 150 118 980
Octombrie 

2011
30 zile

S.A.”Intexnauca” 96 734 116 081 4 luni 30 zile
S.R.L.”Universinj” 98 750 118 500 2 luni 30 zile

După deschiderea fiecărei oferte grupul de lucru a verificat conţinutul  acestora 
privind corespondenţa ofertelor cu cerinţele solicitate prin caietul de sarcini. 
         Toţi  operatorii  economici  au  dat  dovadă  de  dotări  specifice  ce  ţine  de 
echipamente şi sisteme de proiectare asistată la calculator.  Deasemenea sau prezentat 
listele  persoanelor  responsabile  de  executarea  documentaţiei  de  proiect  şi  deviz 
implicate  nemijlocit  la  executarea  lucrărilor  de  proiectare  în  cauză.  Operatorii 
economici au dat dovadă de antrenare a specialiştilor fără de care nu pot fi executate 
lucrările  de proiectare  conform cerinţelor  şi standardelor tehnice  în vigoare.  Au fost 
prezentate toate certificatele constatatoare, solicitate prin caietul de sarcini.

La  evaluarea  părţii  financiare  a  ofertelor  ce  ţine  de  devizele  prezentate,  s-a 
constatat corespunderea şi respectarea standardelor tehnice de îndeplinire a lucrărilor cu 
cerinţele caietului de sarcini şi includerea tuturor lucrărilor şi taxelor necesare. Cel mai 
mic preţ a ofertei a fost propus de operatorul economic  S.A.”Intexnauca”  în sumă de 
96 734 (nouăzeci  și  șase  mii  șapte sute  treizeci  și  patru lei,  00 bani),  fără  TVA şi 
116 081 (una sută șaisprezece mii optzeci și unu lei, 00 bani),  inclusiv TVA. Luînd în 
consideraţie specificul lucrărilor,  operatorul economic  S.A.”Intexnauca”  a dat dovadă 
de o corespundere adecvată cu exigenţele înaintate faţă de specificul achiziţiei.

Rezultatele concursului:
1.  Grupul  de  lucru  a  hotărît  prin  unanimitate  de  voturi  adjudecarea  serviciilor  de 
proiectare  a  lucrărilor  de  asigurare  a  stabilității  terasamentelor  și  măsurilor  pentru 
colectarea și  evacuarea  apelor  pluviale  și  freatice pe sectorul adiacent  drumului  M1 
Chișinău-Leușeni  frontieră  cu  România,  km  6+700,  operatorului  economic 
S.A.”Intexnauca”  care a propus cel mai mic preţ a ofertei în sumă de 116 081 (una sută 
șaisprezece  mii  optzeci  și  unu  lei,  00  bani)  inclusiv  TVA  şi  corespunde  tuturor 
cerinţelor înaintate. 
2.  În  conformitate  cu  prevederile  legislaţiei  în  vigoare,  autoritatea  contractantă  va 
anunţa şi va invita în scris operatorul economic cîştigător S.A. ,,Intexnauca” în vederea 
semnării  contractului.  Autoritatea  contractantă  va  comunica,  de  asemenea,  în  scris 
celorlalţi operatori economici necîştigători rezultatul concursului. 

 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: 
Iu. Paşa _________________
V. Cotruţă _________________
V. Teleman           _________________
A. Cuculescu         _________________
A. Ghiţu _________________

     C. Drăgălin _________________
R. Anii _________________


