
 
 

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

evaluarea ofertelor conform concursului prin cererea ofertelor de preţ nr. 845/09 
din 05.06.2009 la achiziţionarea lucrărilor de reparaţie a îmbrăcămintei rutiere pe 

drumul L509 R30-Volintiri, km 0-8 (selectiv). 
 
 

Nr. 14/06 din 11.06.2009                     
 
 
 

Grupul de lucru numit prin ordinul Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” nr.1 
din 22.01.2009, 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 – şef, direcţia investiţii şi dezvoltare a reţelei rutiere, 

Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului; 
      -   Serghei Nicoluşco – şef, serviciul tehnico-operativ; 

- Cristian Drăgălin – consultant, serviciu licitaţii; 
- Cornelia Popa– specialist principal, serviciul administrativ şi resurse umane. 

 
Investiţia supusă licitaţiei este: lucrări de reparaţie a îmbrăcămintei rutiere pe drumul 
L509 R30-Volintiri, km 0-8 (selectiv).   
Autoritatea contractantă: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”  
Sursa de finanţare: Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 
2009 
Finanţarea lucrării se derulează prin:  Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării 
Teritoriului. 

 
Autoritatea contractantă, a transmis invitaţii de participare (demers nr. 06-06/303 

din 21.05.2009) următoarelor întreprinderi: 
- S.A.”Drumuri Anenii Noi”, or. Anenii Noi, s. Bulboaca, str. Industrială, 2,  

tel. 026523484. 
- S.A.”Drumuri Ştefan Vodă”, or. Ştefan Vodă, Zona industrială, tel. 024223167; 
- S.A”Drumuri Căuşeni”, or. Căuşeni, str. Tighinei, 2A, tel. 024326562; 

       Conform anunţului publicat în BAP s-a prezentat pentru primirea caietului de 
sarcini operatorii economici: 

- Î.M.”Badprim”S.R.L. or. Chişinău, str. Gheorghe Asachi, 77/Z, tel. 223567; 
- S.R.L.”Ecotehlider”, mun. Chişinău, or. Cricova, str. Chişinăului 86, tel. 

202272. 
 



Pînă la termenul limită de prezentare a ofertelor 05.06.2009 ora 1030 sau prezentat 
următorii operatori economici: 

1. S.A.”Drumuri Căuşeni”, reprezentată prin directorul dl Mihail Gangan  
2. S.R.L.”Ecotehlider”, reprezentată prin administratorul dl Petru Ţurca  

 
Deschiderea concursului prin cererea ofertei de preţ a avut loc în sediul autorităţii 

contractante Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” în ziua de 5 iunie 2009 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 de 

execuţie 
S.A.”Drumuri Căuşeni” 969 109 1 162 931 - 
S.R.L.”Ecotehlider” 832 505 999 006 25 zile 

 
După deschiderea fiecărei oferte grupul de lucru a verificat conţinutul acestora 

privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate prin caietul de sarcini.  
 În urma evaluării ofertelor operatorilor economici participanţi la concurs s-a 
constatat că operatorii economici au dat dovadă de capacitate tehnico-materială şi 
experienţă în domeniu, care asigură executarea lucrărilor de reparaţie conform 
cerinţelor şi standardelor tehnice în vigoare.  

Primul pe listă, care a propus cel mai scăzut preţ este   S.R.L.”Ecotehlider”cu 
preţul ofertei de 832 505 (opt sute treizeci şi două mii cinci sute cinci lei, 00 bani) fără 
TVA şi 999 006 (nouă sute nouăzeci şi nouă mii şase lei, 00 bani) inclusiv TVA. Acest 
preţ corespunde cu preţul estimat de autoritatea contractantă.  
 La evaluarea capacităţii tehnico-materiale a operatorului economic ce ţine de 
dotarea întreprinderii cu tehnică rutieră, care urmează a fi antrenată la executarea 
lucrărilor, s-a constatat că întreprinderea este asigurată cu tehnica necesară care 
corespunde cerinţelor volumelor de lucrări conform caietului de sarcini şi are lucrări 
similare executate de natură, valoare şi complexitate cu lucrările expuse la licitaţie. 
Deasemenea operatorul economic este asigurat cu personal de specialitate, care vor 
organiza lucru la şantier pentru executarea lucrărilor conform standardelor tehnice în 
vigoare.  

În baza celor menţionate mai sus şi ţinînd cont de corespunderea tuturor 
cerinţelor solicitate în caietul de sarcini, grupul de lucru a stabilit că  operatorul 
economic S.R.L.”Ecotehlider”, poate executa în termen şi conform standardelor tehnice 
în vigoare lucrările sus menţionate. 
 Ţinănd cont de necesitatea urgentă de a efectua lucrările de reparaţie a 
îmbrăcămintei rutiere pe sectorul în cauză, creată de situaţia deplorabilă a drumului, 
care nu asigură siguranţa circulaţiei rutiere, grupul de lucru a stabilit că nu este oportun 
de a organiza o nouă licitaţie pentru achiziţionarea obiectului dat din motivul 
participării numai a doi operatori economici  

 
Rezultatele concursului: 

 
1. În baza celor menţionate şi ţinînd cont de inoportunitatea organizării unei noi 

proceduri de achiziţie din motivul prezentării şi participării numai a doi operatori 
economici, grupul de lucru a hotărît prin unanimitate de voturi adjudecarea execuţiei 
lucrărilor de reparaţie a îmbrăcămintei rutiere pe drumul L509 R30-Volintiri, km 0-8 
(selectiv) operatorului economic S.R.L.”Ecotehlider”, care a propus cel mai scăzut preţ 



a ofertei în sumă de 999 006 (nouă sute nouăzeci şi nouă mii şase lei, 00 bani) 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.”Ecotehlider”, în 
vederea semnării contractului de antrepriză şi va informa despre rezultatele concursului 
şi celălalt operator economic participant.  

 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   
    C. Popa   
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