
HOTĂRÎREA 
grupului de lucru al Î.S.”Administraţia deStat a Drumurilor" cu privire la 

evaluarea ofertelor conform concursului prin cererea ofertelor de preţ nr. 589-
OP/08    în vederea achiziţionării lucrărilor de reparaţie a îmbrăcămintei rutiere 

pe drumul L130 staţia Unchiteşti-Hîrtop, km 0-3,2 
 
Nr. 22/06 din 25.04.2008                     
 

 
Grupul de lucru numit prin ordinul Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” nr. 4 

din 25.01.2008, a efectuat evaluarea şi adjudecarea 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 – director, direcţia gospodăria rutieră, Ministerul Transporturilor 

şi  Gospodăriei Drumurilor; 
     -    Serghei Nicoluşco – şef, serviciu tehnico-operativ; 

- Cristian Drăgălin – consultant, serviciu licitaţii; 
 
Investiţia supusă licitaţiei este: lucrări de reparaţie a îmbrăcămintei rutiere pe drumul 
L130 staţia Unchiteşti-Hîrtop,   km 0-3,2  
 
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 (demers nr. 06-06/220 
din 01.04.2008) următoarelor întreprinderi: 

- S.A.”Drumuri Şoldăneşti”, or. Şoldăneşti, str. 31 august 37, tel. 027222155. 
- S.A.”Drumuri Floreşti”, or. Floreşti, str. M. Viteazu 33, tel. 025022598. 
- S.A.”Drumuri Soroca”, or. Soroca, str. F. Bude 27, tel. 023022495. 

       Conform anunţului publicat în BAP s-au prezentat pentru primirea caietului de 
sarcini următorii operatori economici: 
- Î.S.”Drumuri Sănătăuca”, com. Sănătăuca, tel. 025066178. 
- S.R.L.”Magistrala Nistru”, or. Soroca, str. Calea Bălţului 100 a, tel. 023094800. 

Pînă la termenul limită de prezentare a ofertelor 21.04.2008 ora 0930 sau 
prezentat următorii operatori economici: 
1. Î.S.”Drumuri Sănătăuca” reprezentată prin contabil, dna Tatiana Godunoaga. 
2. S.A.”Drumuri Soroca”, reprezentată prin directorul dl Andrei Usatîi  
3. S.A.”Drumuri Floreşti”, reprezentată prin directorul dl Ion Toderaş. 
4. S.R.L.”Magistrala Nistru” reprezentată prin directorul dl Mircea Moldovan. 



Deschiderea concursului prin cererea ofertei de preţ a avut loc în sediul autorităţii 
contractante Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” în ziua de 21 aprilie ora 1000  în 
prezenţa membrilor grupului de lucru şi reprezentanţilor operatorilor economici. 

Toţi operatorii economici recunosc integritatea şi inviolabilitatea plicurilor care 
conţin ofertele. 
          La loc vizibil se prezintă valoarea ofertelor al fiecărui operator economic în parte 
după cum urmează: 

Denumirea operatorului 
economic 

Valoarea ofertei 
fără TVA, lei 

Valoarea ofertei 
cu TVA, lei 

Î.S.”Drumuri Sănătăuca” 598 034,17 717 641 
S.A.”Drumuri Soroca” 624 200 749 040 
S.A.”Drumuri Floreşti” 620 000 744 000 
S.R.L.”Magistrala Nistru” 535 531 642 637 

După deschiderea fiecărei oferte grupul de lucru a verificat conţinutul acestora 
privind corespondenţa ofertelor cu cerinţele solicitate prin caietul de sarcini.  

În urma evaluării fiecărui document în parte prezentat de operatorii economici  
participanţi s-a constatat că toţi operatorii economici au dat dovadă de dotările tehnice 
cerute, şi au prezentat listele specialiştilor care vor fi antrenaţi la executarea lucrările de 
reparaţie a drumului conform cerinţelor şi standardelor tehnice în vigoare. 

La evaluarea părţii financiare a ofertelor ce ţine de devizele prezentate, s-a 
constatat corespunderea şi respectarea standardelor tehnice pentru executarea lucrărilor 
cu cerinţele caietului de sarcini şi includerea tuturor lucrărilor şi taxelor necesare. Cel 
mai scăzut preţ a fost propus de către operatorul economic S.R.L.”Magistrala Nistru”, 
în sumă de 535 531 (cinci sute treizeci şi cinci mii cinci sute treizeci şi unu) lei MDL 
fără TVA şi 642 637 (şase sute patruzeci şi două mii şase sute treizeci şi şapte) lei 
MDL inclusiv TVA.  

 
Rezultatele concursului: 

           1. În baza celor menţionate grupul de lucru a hotărît prin unanimitate de voturi 
adjudecarea execuţiei lucrărilor de reparaţie a îmbrăcămintei rutiere pe drumul L130 
staţia Unchiteşti-Hîrtop,   km 0-3,2 operatorului economic S.R.L.”Magistrala Nistru”, 
care a propus cel mai scăzut preţ în sumă de  642 637 (şase sute patruzeci şi două mii 
şase sute treizeci şi şapte) lei MDL inclusiv TVA, cu corespunderea tuturor cerinţelor 
înaintate prin caietul de sarcini. 

2. În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, autoritatea contractantă va 
anunţa şi va invita în scris operatorul economic cîştigător S.R.L.”Magistrala Nistru”  în 
vederea semnării contractului de antrepriză. Autoritatea contractantă va comunica, de 
asemenea, în scris celorlalţi operatori economici necîştigători rezultatul concursului 
pren cererea ofertelor de preţ.  

 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  

         S. Nicoluşco  
    C. Drăgălin   
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