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PROCES-VERBAL 

AL  GRUPULUI  DE  LUCRU   CU  PRIVIRE  LA  EVALUAREA  OFERTELOR 

Nr. 13/00875/001 16.12.2013 aprobată la 

Autoritatea contractantă: 1003600023559 Administrația de Stat a Drumurilor 
Procedura de achiziţie publică: Licitaţie publică 

din 13/00875 Nr. 09.12.2013 , publicată în BAP nr. 22.11.2013 92 din 

Servicii Tipul obiectului de achiziţie 71322500-6 CPV 
Servicii de proiectare pentru lucrările de reparaţie a drumului  L114 Volovița-Vasilcău  Obiectul achiziţiei: 

27.03.2012 14 din Grupul de lucru numit prin Ordinul (Decizia) nr. 
cu următoarea componenţă: 

Ministerul Finanțelor Sursa de finanţare: 

IDNP Numele, Prenumele Funcţia Rolul 
2002037060648 ANII RUSLAN consultant, serviciul tehnico-operativ Membrul grupului de lucru 
0962501893140 COTRUŢA VALERIU șef, direcția construcții și reparații 

capitale 
Membrul grupului de lucru 

0981905117524 DRĂGĂLIN CRISTIAN consultant, serviciul licitații Membrul grupului de lucru 

0972803214053 GHIŢU ALEXANDRU șef, serviciul juridic Membrul grupului de lucru 

0962111420297 LOZAN FIODOR șef, direcția întreținerea drumurilor Membrul grupului de lucru 

0970304482153 PANĂ VIOREL șef adjunct, direcția finanțele 
economiei naționale, cheltuieli capitale 
și achiziții publice  

Membrul grupului de lucru 

0951112897102 PAŞA IURIE manager-șef adjunct Preşedintele grupului de lucru 

0970808128658 POTOP VEACESLAV şef adjunct, Inspecţia de Stat în 
Construcţii 

Membrul grupului de lucru 

0970404425830 TELEMAN VEACESLAV șef, serviciul licitații Secretar 
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IDNP Numele, Prenumele Funcţia Rolul 
0993006380970 ŢURCAN NATALIA consultant Consultant 

Operatorii economici înregistraţi cărora li s-a oferit documentaţia standard/caetul de sarcini: 
IDNO/IDNP Telefon Email Denumirea agentului economic Statutul Adresa 

1011600025789 ASTRAL-PROIECT S.R.L.   Republica Moldova, mun. Chişinău, 
str. Cuza-Vodă bd. 12 

Activ 

1003600029285 BASADOR - COM S.R.L.   Republica Moldova, mun. Chişinău, 
str. CEUCARI 8, ap. 36 

Activ 

1002600015131 INSTITUTUL DE PROIECTĂRI DE STAT 
IPROCOM 

  Republica Moldova, mun. Chişinău, 
str. Tudor Gh. 5 

Activ 

1003600063324 INTEXNAUCA S.A.   Republica Moldova, mun. Chişinău, 
str. Alecsandri Vasile 64 

Activ 

0000000000000 S.C.”Pro-Activ Consulting”S.R.L. 0232242436  România, Iași, str. Mayev Octavian 3 Activ 

1002600010538 UNIVERSCONS S.R.L.   Republica Moldova, mun. Chişinău, 
str. Calea Ieşilor 61 bl. 2, ap. 28 

Activ 

1002600015566 UNIVERSINJ S.R.L.   Republica Moldova, mun. Chişinău, 
str. Independenţei 6 bl. 1 

Activ 

după cum urmează: 
Pînă la termenul limită (data, ora  09.12.2013 10:00 ), potrivit procesului verbal de deschidere, au fost depuse 4 oferte, 

Oferta Nr. Tipul ofertei Statutul ofertei Data şi ora 
înregistrării 

ofertei 

Preţul ofertei 
fara TVA 

Preţul ofertei cu 
TVA 

Denumirea agentului economic 

13/00875/001 De bază Deschisă 09.12.2013 11:58 122000.00 146400.00 BASADOR - COM S.R.L. 

13/00875/003 De bază Deschisă 09.12.2013 11:59 179100.00 240920.00 INTEXNAUCA S.A. 

13/00875/004 De bază Deschisă 09.12.2013 11:59 170800.00 204960.00 UNIVERSCONS S.R.L. 

13/00875/002 De bază Deschisă 09.12.2013 11:59 173300.00 207960.00 UNIVERSINJ S.R.L. 

Informaţia privind calificarea ofertanţilor se prezintă astfel: 
Ofertant Corespundere 

Documentele solicitate şi alte condiţii, cerinţe agentului economic - obligatorii 

BASADOR - COM S.R.L. 
Da       Calificarea şi experienţa în proiectarea construcţiilor ale specialiştilor atestaţi 
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Ofertant Corespundere 

Documentele solicitate şi alte condiţii, cerinţe agentului economic - obligatorii 
Da       Costul total al serviciilor de proiectare  

Da       Documente care adeveresc constituirea sau statutul legal 

Da       Dovada disponibilităţii de capital de lucru pentru acest contract  

Da       Experienţa de prestare a serviciilor de proiectare de natură similară 

Da       Experienţă în calitate de contractor principal în domeniul prestării serviciilor de proiectare  

Da       Informaţia despre orice litigii, curente sau care au avut loc ultimii trei ani 

Da       Informaţia privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public 

Da       Persoana prin intermediul căreia se vor cere referinţe de la bancherii ofertantului 

Da       Principalele articole ale echipamentului şi dotărilor 

Da       Propunerile despre componentele ce vor fi subcontractate  

Da       Rapoartele despre starea financiară a ofertantului 

Da       Volumul serviciilor de proiectare anuale  

INTEXNAUCA S.A. 
Da       Calificarea şi experienţa în proiectarea construcţiilor ale specialiştilor atestaţi 

Da       Costul total al serviciilor de proiectare  

Da       Documente care adeveresc constituirea sau statutul legal 

Da       Dovada disponibilităţii de capital de lucru pentru acest contract  

Da       Experienţa de prestare a serviciilor de proiectare de natură similară 

Da       Experienţă în calitate de contractor principal în domeniul prestării serviciilor de proiectare  

Da       Informaţia despre orice litigii, curente sau care au avut loc ultimii trei ani 

Da       Informaţia privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public 

Da       Persoana prin intermediul căreia se vor cere referinţe de la bancherii ofertantului 

Da       Principalele articole ale echipamentului şi dotărilor 

Da       Propunerile despre componentele ce vor fi subcontractate  

Da       Rapoartele despre starea financiară a ofertantului 
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Ofertant Corespundere 

Documentele solicitate şi alte condiţii, cerinţe agentului economic - obligatorii 
Da       Volumul serviciilor de proiectare anuale  

UNIVERSCONS S.R.L. 
Da       Calificarea şi experienţa în proiectarea construcţiilor ale specialiştilor atestaţi 

Da       Costul total al serviciilor de proiectare  

Da       Documente care adeveresc constituirea sau statutul legal 

Da       Dovada disponibilităţii de capital de lucru pentru acest contract  

Da       Experienţa de prestare a serviciilor de proiectare de natură similară 

Da       Experienţă în calitate de contractor principal în domeniul prestării serviciilor de proiectare  

Da       Informaţia despre orice litigii, curente sau care au avut loc ultimii trei ani 

Da       Informaţia privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public 

Da       Persoana prin intermediul căreia se vor cere referinţe de la bancherii ofertantului 

Da       Principalele articole ale echipamentului şi dotărilor 

Da       Propunerile despre componentele ce vor fi subcontractate  

Da       Rapoartele despre starea financiară a ofertantului 

Da       Volumul serviciilor de proiectare anuale  

UNIVERSINJ S.R.L. 
Da       Calificarea şi experienţa în proiectarea construcţiilor ale specialiştilor atestaţi 

Da       Costul total al serviciilor de proiectare  

Da       Documente care adeveresc constituirea sau statutul legal 

Da       Dovada disponibilităţii de capital de lucru pentru acest contract  

Da       Experienţa de prestare a serviciilor de proiectare de natură similară 

Da       Experienţă în calitate de contractor principal în domeniul prestării serviciilor de proiectare  

Da       Informaţia despre orice litigii, curente sau care au avut loc ultimii trei ani 

Da       Informaţia privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public 

Da       Persoana prin intermediul căreia se vor cere referinţe de la bancherii ofertantului 



pag. 5
Ofertant Corespundere 

Documentele solicitate şi alte condiţii, cerinţe agentului economic - obligatorii 
Da       Principalele articole ale echipamentului şi dotărilor 

Da       Propunerile despre componentele ce vor fi subcontractate  

Da       Rapoartele despre starea financiară a ofertantului 

Da       Volumul serviciilor de proiectare anuale  

Constatări/Comentarii privind documentele de calificare: 
Oferta cîştigătoare este oferta care întruneşte toate condiţiile solicitate prin documentele de licitaţie și are cel mai mic preţ. 
Criteriul de apreciere a ofertei cîștigătoare a fost comunicat operatorilor  economici prin documentele licitaţiei. 
Toţi operatorii economici au dat dovadă de dotări specifice ce ţine de echipamente şi sisteme de proiectare asistate la calculator. Deasemenea s-au 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, licenţa de activitate, garanţiile bancare şi alte certificate 
necesare solicitate. 
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. 
 
 
Modalitatea evaluării ofertelor: 
În continuare grupul de lucru pentru achiziţii a evaluat şi comparat ofertele agenţilor economici calificaţi, folosind criteriul de evaluare  
Cel mai mic preț , 
pe loturi şi în conformitate cu cerințele de calificare expuse în documentaţia standard/caietul de sarcini. 

Informaţia privind preţurile din ofertele examinate se prezintă astfel: 

Oferta №,  Ofertant  

Lotul nr. Denumirea bunurilor/ serviciilor/lucrărilor CPV Cantitatea, 
unitatea de 

măsura 

Prețul fără TVA, 
per unitate 

Prețul fără TVA, 
total 

   

13/00875/001, BASADOR - COM S.R.L.    122000.0000 
Servicii de proiectare pentru lucrările de reparaţie a drumului  L114 
Volovița-Vasilcău  

   122000.0000 1 

 Servicii de proiectare pentru lucrările de reparaţie a drumului  L114 Volovița-Vasilcău  71322500-6 1.00 
Bucată 

122000.0000 122000.0000 

13/00875/003, INTEXNAUCA S.A.    179100.0000 
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Oferta №,  Ofertant  

Lotul nr. Denumirea bunurilor/ serviciilor/lucrărilor CPV Cantitatea, 
unitatea de 

măsura 

Prețul fără TVA, 
per unitate 

Prețul fără TVA, 
total 

   

Servicii de proiectare pentru lucrările de reparaţie a drumului  L114 
Volovița-Vasilcău  

   179100.0000 1 

 Servicii de proiectare pentru lucrările de reparaţie a drumului  L114 Volovița-Vasilcău  71322500-6 1.00 
Bucată 

179100.0000 179100.0000 

13/00875/004, UNIVERSCONS S.R.L.    170800.0000 
Servicii de proiectare pentru lucrările de reparaţie a drumului  L114 
Volovița-Vasilcău  

   170800.0000 1 

 Servicii de proiectare pentru lucrările de reparaţie a drumului  L114 Volovița-Vasilcău  71322500-6 1.00 
Bucată 

170800.0000 170800.0000 

13/00875/002, UNIVERSINJ S.R.L.    173300.0000 
Servicii de proiectare pentru lucrările de reparaţie a drumului  L114 
Volovița-Vasilcău  

   173300.0000 1 

 Servicii de proiectare pentru lucrările de reparaţie a drumului  L114 Volovița-Vasilcău  71322500-6 1.00 
Bucată 

173300.0000 173300.0000 

În situaţia în care pe lîngă criteriul de evaluare – cel mai mic preţ sunt indicate şi alte criterii de evaluare informaţia se prezintă astfel: 
Ofertant, Oferta Nr. Punctajul calculat 

Criteriul 

Valoarea oferita în 
ofertă 

Informaţia privind corespunderea cerinţelor tehnice a bunurilor/serviciilor/lucrărilor se prezintă astfel: 

Caracteristicile tehnice Corespun
derea 

Oferta Nr. 13/00875/001 Ofertant BASADOR - COM S.R.L. 

Lotul Nr. 1   Servicii de proiectare pentru lucrările de reparaţie a drumului  L114 Volovița-Vasilcău  
 S-a cerut 

Nr. 
poziţi

ei 

Denumirea poziţiei 
S-a propus  

Descrierea detaliată a 
caracteristicilor tehnice a poziţiei 

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsura 

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsura 

Descrierea detaliată a 
caracteristicilor tehnice a poziţiei 

Denumirea poziţiei  

1 Da Servicii de proiectare pentru 
lucrările de reparaţie a drumului  

L114 Volovița-Vasilcău  

conform caietului de sarcini 1.00 
Bucată 

1.00 
Bucată 

conform caietului de sarcini Servicii de proiectare pentru 
lucrările de reparaţie a drumului  

L114 Volovița-Vasilcău  
Oferta Nr. 13/00875/003 Ofertant INTEXNAUCA S.A. 
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Caracteristicile tehnice Corespun
derea 

Lotul Nr. 1   Servicii de proiectare pentru lucrările de reparaţie a drumului  L114 Volovița-Vasilcău  
 S-a cerut 

Nr. 
poziţi

ei 

Denumirea poziţiei 
S-a propus  

Descrierea detaliată a 
caracteristicilor tehnice a poziţiei 

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsura 

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsura 

Descrierea detaliată a 
caracteristicilor tehnice a poziţiei 

Denumirea poziţiei  

1 Da Servicii de proiectare pentru 
lucrările de reparaţie a drumului  

L114 Volovița-Vasilcău  

conform caietului de sarcini 1.00 
Bucată 

1.00 
Bucată 

conform caietului de sarcini Servicii de proiectare pentru 
lucrările de reparaţie a drumului  

L114 Volovița-Vasilcău  
Oferta Nr. 13/00875/004 Ofertant UNIVERSCONS S.R.L. 

Lotul Nr. 1   Servicii de proiectare pentru lucrările de reparaţie a drumului  L114 Volovița-Vasilcău  
 S-a cerut 

Nr. 
poziţi

ei 

Denumirea poziţiei 
S-a propus  

Descrierea detaliată a 
caracteristicilor tehnice a poziţiei 

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsura 

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsura 

Descrierea detaliată a 
caracteristicilor tehnice a poziţiei 

Denumirea poziţiei  

1 Da Servicii de proiectare pentru 
lucrările de reparaţie a drumului  

L114 Volovița-Vasilcău  

conform caietului de sarcini 1.00 
Bucată 

1.00 
Bucată 

conform caietului de sarcini Servicii de proiectare pentru 
lucrările de reparaţie a drumului  

L114 Volovița-Vasilcău  
Oferta Nr. 13/00875/002 Ofertant UNIVERSINJ S.R.L. 

Lotul Nr. 1   Servicii de proiectare pentru lucrările de reparaţie a drumului  L114 Volovița-Vasilcău  
 S-a cerut 

Nr. 
poziţi

ei 

Denumirea poziţiei 
S-a propus  

Descrierea detaliată a 
caracteristicilor tehnice a poziţiei 

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsura 

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsura 

Descrierea detaliată a 
caracteristicilor tehnice a poziţiei 

Denumirea poziţiei  

1 Da Servicii de proiectare pentru 
lucrările de reparaţie a drumului  

L114 Volovița-Vasilcău  

conform caietului de sarcini 1.00 
Bucată 

1.00 
Bucată 

conform caietului de sarcini Servicii de proiectare pentru 
lucrările de reparaţie a drumului  

L114 Volovița-Vasilcău  

Comentarii privind evaluarea ofertelor 
          În temeiul analizei efectuate  cel mai mic preţ a fost propus de către operatorul economic S.R.L.”Basador-Com”  în sumă de 122 000,00 (una sută douăzeci și două mii lei) fără TVA și 146 
400,00 (una sută patruzeci și șase mii patru sute lei) inclusiv TVA. Luînd în consideraţie specificul lucrărilor, operatorul economic S.R.L.”Basador-Com” a 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 grupul de lucru, prin unanimitate de voturi a hotărît 
adjudecarea execuţiei serviciilor de proiectare pentru lucrările de reparaţie a drumului L114 Volovița-Vasilcău, operatorului economic S.R.L.”Basador-Com” care a propus cel mai mic preţ al ofertei 
în valoare de 122 000,00 (una sută douăzeci și două mii lei) fără TVA și 146 400,00 (una sută patruzeci și șase mii patru sute lei) inclusiv TVA, cu corespunderea tuturor cerinţelor înaintate prin 
documentele de licitaţie.  
 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.   
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V. Concluzii 
Grupul de lucru, analizînd datele prezentate prin ofertele operatorilor economici, procesul verbal de deschidere a licitaţiei şi cerințele înaintate prin documentele de licitație, în urma analizei, 
 
HOTĂRĂŞTE: 
1. În conformitate cu legislaţia în vigoare, se stabileşte că, pentru execuţia serviciilor de proiectare care fac obiectul licitaţiei publice nr. 13/00875 din 09.12.2013, în vederea achiziţionării serviciilor 
de proiectare pentru lucrările de reparaţie a drumului L114 Volovița-Vasilcău, contractantul cîştigător este S.R.L.”Basador-Com” cu oferta valorică de 122 000,00 (una sută douăzeci și două mii lei) 
fără TVA și 146 400,00 (una sută patruzeci și șase mii patru sute lei) inclusiv TVA. Termenul limită de predare a documentației de proiect – martie 2014. 
2. În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, autoritatea contractantă va anunţa şi va invita în scris ofertantul cîştigător S.R.L.”Basador-Com”  pentru semnarea contractului și constituirea 
garanţiei de bună execuţie.  
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 serviciilor va fi încheiat cu ofertantul cîştigător 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 oferte ofertanţilor necîştigători.  
 

Ofertanţii respinşi/descalificaţi: 
În rezultatul evaluării, verificării datelor/documentelor de calificare ale ofertanţilor, conform cerinţelor/modului expus în documentaţia standard/caietul de sarcini, au 
fost respinşi următorii ofertanţi: 

Cauza descalificării Denumirea operatorului economic 

În rezultatul examinării,  evaluării  şi  comparării  ofertelor depuse, din cauza necorespunderii ofertelor cu cerinţele tehnice expuse în documentaţia 
standard/caietul de sarcini, au fost respinse următoarele oferte: 

Caracteristicile tehnice Corespun
derea 

Oferta Nr.  Ofertant  

Lotul Nr. null   null 
 S-a cerut 

Nr. 
poziţi

ei 

Denumirea poziţiei 
S-a propus  

Descrierea detaliată a 
caracteristicilor tehnice a poziţiei 

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsura 

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsura 

Descrierea detaliată a 
caracteristicilor tehnice a poziţiei 

Denumirea poziţiei  

Toate ofertele prezentate se anexează la prezentul proces-verbal. 

În urma evaluării ofertelor grupul de lucru a decis de a desemna cîştigător/cîştigători următorul/câștigători operatori economici: 
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Lotul Termenul de 

execuţie a 
contractului Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrarilor 

Oferta Nr. / Ofertant Prețul fără 
TVA 

Prețul cu TVA 

Nr. CPV 
Cantitatea
/unitatea 

de măsura 
1 20.12.2014 13/00875/001 / BASADOR - COM 

S.R.L. 
122000.0000 146400.0000 Servicii de proiectare pentru lucrările de reparaţie a drumului  

L114 Volovița-Vasilcău  
  

71322500-6 1.00 
Bucată 

Servicii de proiectare pentru lucrările de reparaţie a drumului  
L114 Volovița-Vasilcău  

  1.1 146400.0000 122000.0000 

Întreaga documentaţie care a stat la baza acestui proces verbal se află în sediu organizatorului concursului 
Licitaţia a fost organizată şi s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile Legii privind achiziţiile publice nr. 96-XVI din 13.04.2007 şi Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 352 din 5 
mai 2009. 
 
 

Organizatorul procedurii de achiziţie publică  va anunţa şi va invita în scris ofertantul/ofertanţii cîştigător 
Ofertant 

BASADOR - COM S.R.L. 

pentru a semna contractul de achiziţie publică. 

De asemenea acesta va comunica în scris celorlalţi ofertanţi necîştigători rezultatul atribuirii contractului. 
Procesul verbal s-a încheiat în exemplare astăzi 16.12.2013 1 , la sediul organizatorului procedurii de achiziţie publică. 

Prezentul document este identic cu cel aprobat și postat în cadrul Sistemului Informațional Automatizat "Registrul de Stat al Achizițiilor Publice", 
fapt pentru care autoritatea contractantă poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. 

Membrii Grupului de lucru: 

Rolul Numele, Prenumele Semnătura 
ANII RUSLAN Membrul grupului de lucru  
COTRUŢA VALERIU Membrul grupului de lucru  
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Rolul Numele, Prenumele Semnătura 
DRĂGĂLIN CRISTIAN Membrul grupului de lucru  
GHIŢU ALEXANDRU Membrul grupului de lucru  
LOZAN FIODOR Membrul grupului de lucru  
PANĂ VIOREL Membrul grupului de lucru  
PAŞA IURIE Preşedintele grupului de lucru  
POTOP VEACESLAV Membrul grupului de lucru  
TELEMAN VEACESLAV Secretar  
ŢURCAN NATALIA Consultant  


