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PROCES-VERBAL 

AL  GRUPULUI  DE  LUCRU   CU  PRIVIRE  LA  EVALUAREA  OFERTELOR 

Nr. 14/00712/001 07.05.2014 aprobată la 

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

din 14/00712 Nr. 05.05.2014 , publicată în BAP nr. 18.04.201431 din 

Lucrări Tipul obiectului de achiziţie 45233160-8CPV 
lucrări de reparație curentă a drumurilor publice din pietriș amplasate teritorial în zona de nord a republicii incluzînd raioanele Briceni, 
Dondușeni, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Ocnița, Rîșcani, Sîngerei, Soroca, Șoldănești, Telenești 

Obiectul achiziţiei: 

27.03.201214 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, 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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Operatorii economici înregistraţi cărora li s-a oferit documentaţia standard/caetul de sarcini: 

IDNO/IDNP Telefon Email Denumirea agentului economic Statutul Adresa 
1002600014031 CONSTRUM S.R.L.   Republica Moldova, mun. Chişinău, 

str. Coca E. 47
Activ

1003602008028 DRUMURI-BĂLŢI S.A.   Republica Moldova, mun. Bălţi, str. 
Bucovinei 133

Activ

1003607003279 DRUMURI-SOROCA S.A.   Republica Moldova, or. Soroca, str. 
Feofania Budde 27

Activ

1003607000038 MAGISTRALA-NISTRU S.R.L.   Republica Moldova, or. Soroca, str. 
Ocolirii 2 bl. B

Activ

1011607000998 MAGISTRALA-NORD S.R.L.   Republica Moldova, or. Drochia, str. 
Gudanov 15

Activ

1003604013877 S.A. DRUMURI-EDINEŢ   Republica Moldova, or. Edineţ, str. 
Independenţei 179

Activ

1003602004916 VOCAŢIE S.R.L.   Republica Moldova, mun. Bălţi, str. 
Sofia 27

Activ

după cum urmează: 
Pînă la termenul limită (data, ora  05.05.2014 10:00 ), potrivit procesului verbal de deschidere, au fost depuse 5 oferte, 

Oferta Nr. Tipul ofertei Statutul ofertei Data şi ora 
înregistrării 

ofertei

Preţul ofertei 
fara TVA 

Preţul ofertei cu 
TVA 

Denumirea agentului economic 

14/00712/003 De bază Deschisă 05.05.2014 09:31 2894464.23 3473357.08 DRUMURI-BĂLŢI S.A.

14/00712/004 De bază Deschisă 05.05.2014 09:56 1899193.75 2279032.51 DRUMURI-SOROCA S.A.

14/00712/005 De bază Deschisă 05.05.2014 09:56 2028948.63 2434738.36 MAGISTRALA-NISTRU S.R.L.

14/00712/001 De bază Deschisă 05.05.2014 09:27 4744887.20 5693864.67 MAGISTRALA-NORD S.R.L.

14/00712/002 De bază Deschisă 05.05.2014 09:29 830656.93 996788.32 S.A. DRUMURI-EDINEŢ

Informaţia privind calificarea ofertanţilor se prezintă astfel: 
Ofertant Corespundere 

Documentele solicitate şi alte condiţii, cerinţe agentului economic - obligatorii 

DRUMURI-BĂLŢI S.A.
Da       Asigurarea calităţii lucrărilor: 

Da       Autoritatea contractantă solicită completarea unui formular de aviz 
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Ofertant Corespundere 

Documentele solicitate şi alte condiţii, cerinţe agentului economic - obligatorii 
Da       Certificat de înregistrare a întreprinderii 

Da       DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA  

Da       Experienţa similară: 

Da       GRAFIC DE EXECUŢIE A LUCRĂRII  

Da       INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA  

Da       Licența de activitate

Da       Ofertă 

Da       Prezentare generală: 

Da       Raportul financiar din anul precedent  

Da       Recomandări din partea altor beneficiari:  

Da       Resurse tehnice: 

Da       Resurse umane:  

Da       Scrisoare de garanție pentru ofertă  

Da       Scrisoare de înaintare

Da       Susţinere tehnică:  

Da       capacitatea financiară a ofertantului de a susţine execuţia lucrării: 

Da       certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de buget

Da       cifra medie anuală de afaceri pe ultimii 3 ani:  

DRUMURI-SOROCA S.A.
Da       Asigurarea calităţii lucrărilor: 

Da       Autoritatea contractantă solicită completarea unui formular de aviz 

Da       Certificat de înregistrare a întreprinderii 

Da       DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA  

Da       Experienţa similară: 

Da       GRAFIC DE EXECUŢIE A LUCRĂRII  
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Ofertant Corespundere 

Documentele solicitate şi alte condiţii, cerinţe agentului economic - obligatorii 
Da       INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA  

Da       Licența de activitate

Da       Ofertă 

Da       Prezentare generală: 

Da       Raportul financiar din anul precedent  

Da       Recomandări din partea altor beneficiari:  

Da       Resurse tehnice: 

Da       Resurse umane:  

Da       Scrisoare de garanție pentru ofertă  

Da       Scrisoare de înaintare

Da       Susţinere tehnică:  

Da       capacitatea financiară a ofertantului de a susţine execuţia lucrării: 

Da       certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de buget

Da       cifra medie anuală de afaceri pe ultimii 3 ani:  

MAGISTRALA-NISTRU S.R.L.
Da       Asigurarea calităţii lucrărilor: 

Da       Autoritatea contractantă solicită completarea unui formular de aviz 

Da       Certificat de înregistrare a întreprinderii 

Da       DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA  

Da       Experienţa similară: 

Da       GRAFIC DE EXECUŢIE A LUCRĂRII  

Da       INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA  

Da       Licența de activitate

Da       Ofertă 

Da       Prezentare generală: 
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Ofertant Corespundere 

Documentele solicitate şi alte condiţii, cerinţe agentului economic - obligatorii 
Da       Raportul financiar din anul precedent  

Da       Recomandări din partea altor beneficiari:  

Da       Resurse tehnice: 

Da       Resurse umane:  

Da       Scrisoare de garanție pentru ofertă  

Da       Scrisoare de înaintare

Da       Susţinere tehnică:  

Da       capacitatea financiară a ofertantului de a susţine execuţia lucrării: 

Da       certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de buget

Da       cifra medie anuală de afaceri pe ultimii 3 ani:  

MAGISTRALA-NORD S.R.L.
Da       Asigurarea calităţii lucrărilor: 

Da       Autoritatea contractantă solicită completarea unui formular de aviz 

Da       Certificat de înregistrare a întreprinderii 

Da       DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA  

Da       Experienţa similară: 

Da       GRAFIC DE EXECUŢIE A LUCRĂRII  

Da       INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA  

Da       Licența de activitate

Da       Ofertă 

Da       Prezentare generală: 

Da       Raportul financiar din anul precedent  

Da       Recomandări din partea altor beneficiari:  

Da       Resurse tehnice: 

Da       Resurse umane:  
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Ofertant Corespundere 

Documentele solicitate şi alte condiţii, cerinţe agentului economic - obligatorii 
Da       Scrisoare de garanție pentru ofertă  

Da       Scrisoare de înaintare

Da       Susţinere tehnică:  

Da       capacitatea financiară a ofertantului de a susţine execuţia lucrării: 

Da       certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de buget

Da       cifra medie anuală de afaceri pe ultimii 3 ani:  

S.A. DRUMURI-EDINEŢ
Da       Asigurarea calităţii lucrărilor: 

Da       Autoritatea contractantă solicită completarea unui formular de aviz 

Da       Certificat de înregistrare a întreprinderii 

Da       DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA  

Da       Experienţa similară: 

Da       GRAFIC DE EXECUŢIE A LUCRĂRII  

Da       INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA  

Da       Licența de activitate

Da       Ofertă 

Da       Prezentare generală: 

Da       Raportul financiar din anul precedent  

Da       Recomandări din partea altor beneficiari:  

Da       Resurse tehnice: 

Da       Resurse umane:  

Da       Scrisoare de garanție pentru ofertă  

Da       Scrisoare de înaintare

Da       Susţinere tehnică:  

Da       capacitatea financiară a ofertantului de a susţine execuţia lucrării: 
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Ofertant Corespundere 

Documentele solicitate şi alte condiţii, cerinţe agentului economic - obligatorii 
Da       certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de buget

Da       cifra medie anuală de afaceri pe ultimii 3 ani:  

Constatări/Comentarii privind documentele de calificare: 
Conform ofertelor prezentate grupul de lucru a constatat că la loturile I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIII  au fost prezentate mai puțin de trei oferte, din care considerente ofertele date nu 
vor fi evaluate. 
La lotul XI (raionul Soroca) cel mai mic preț a fost propus de operatorul economic ”Magistrala-Nistru” S.R.L. în sumă de 1 452 989,02 (un milion patru sute cincizeci și două mii nouă sute optzeci și 
nouă lei, 02 bani) inclusiv TVA, valoarea estimată a autorității contractante fiind de 736 900,00 (șapte sute treizeci și șase mii nouă sute lei, 00 bani) inclusiv TVA. Astfel operatorul economic 
”Magistrala-Nistru” S.R.L. a depășit cu 197,1 % suma estimată a achiziției preconizată pentru lotul menționat, din acest motiv oferta prezentată a fost respinsă.  
Urmare,  în temeiul art. 59 alin. (1) lit. a) și c) al Legii nr 96 din 13.04.2014 privind achizițiile publice licitația nr. 14/00712 din 05.05.2014 se anulează urmînd a fi inițiată o procedură nouă pentru 
achiziționarea lucrărilor menționate. 

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 preţ , 
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 

   

14/00712/003, DRUMURI-BĂLŢI S.A.   2894464.2300 
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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 

   

lucrări de reparație curentă a drumurilor publice din pietriș raionul Briceni    1 

    
lucrări de reparație curentă a drumurilor publice din pietriș raionul Dondușeni    2 

    
lucrări de reparație curentă a drumurilor publice din pietriș raionul Edineț    3 

    
lucrări de reparație curentă a drumurilor publice din pietriș raionul Fălești   797850.9800 4 

 L252.2 km 2-3,4; L257 R16 km 6-8 45233160-8 1.00
Bucată

797850.9800 797850.9800 

lucrări de reparație curentă a drumurilor publice din pietriș raionul Florești   720120.6000 5 

 L187 km 3,5-5; L192 R18, km 0-1,8 45233160-8 1.00
Bucată

720120.6000 720120.6000 

lucrări de reparație curentă a drumurilor publice din pietriș raionul Florești    6 

    
lucrări de reparație curentă a drumurilor publice din pietriș raionul Glodeni   328117.5600 7 

 L233 km 21,3-24; L234 km 2-3 45233160-8 1.00
Bucată

328117.5600 328117.5600 

lucrări de reparație curentă a drumurilor publice din pietriș Ocnița    8 

    
lucrări de reparație curentă a drumurilor publice din pietriș raionul Rîșcani   418228.6800 9 

 L222 L217 km 0-2,4 45233160-8 1.00
Bucată

418228.6800 418228.6800 

lucrări de reparație curentă a drumurilor publice din pietriș raionul Sîngerei   236951.3400 10 

 L86 km 6,13-8,7 45233160-8 1.00
Bucată

236951.3400 236951.3400 

lucrări de reparație curentă a drumurilor publice din pietriș raionul Soroca   0.0000 11 

 L100, km 0-5,4 45233160-8 1.00
Bucată

0.0000 0.0000 

lucrări de reparație curentă a drumurilor publice din pietriș raionul Șoldănești    12 
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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 

   

    
lucrări de reparație curentă a drumurilor publice din pietriș raionul Telenești   393195.0700 13 

 L326 M2, km 19,1-20,1; L288 km 9,5-10,0 45233160-8 1.00
Bucată

393195.0700 393195.0700 

14/00712/004, DRUMURI-SOROCA S.A.   1899193.7500 



pag. 10

Oferta №,  Ofertant  

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

măsura 

Prețul fără TVA, 
per unitate 

Prețul fără TVA, 
total 

   

lucrări de reparație curentă a drumurilor publice din pietriș raionul Briceni    1 

    
lucrări de reparație curentă a drumurilor publice din pietriș raionul Dondușeni    2 

    
lucrări de reparație curentă a drumurilor publice din pietriș raionul Edineț    3 

    
lucrări de reparație curentă a drumurilor publice din pietriș raionul Fălești    4 

    
lucrări de reparație curentă a drumurilor publice din pietriș raionul Florești    5 

    
lucrări de reparație curentă a drumurilor publice din pietriș raionul Florești    6 

    
lucrări de reparație curentă a drumurilor publice din pietriș raionul Glodeni    7 

    
lucrări de reparație curentă a drumurilor publice din pietriș Ocnița    8 

    
lucrări de reparație curentă a drumurilor publice din pietriș raionul Rîșcani    9 

    
lucrări de reparație curentă a drumurilor publice din pietriș raionul Sîngerei    10 

    
lucrări de reparație curentă a drumurilor publice din pietriș raionul Soroca   1242487.7300 11 

 L100, km 0-5,4 45233160-8 1.00
Bucată

1242487.7300 1242487.7300 

lucrări de reparație curentă a drumurilor publice din pietriș raionul Șoldănești   656706.0200 12 
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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 

   

 R19 R13, km 7,2-7,7, km 7,9-8,42; L159 R13, km 9,3-9,7, km 24,1-24,7; L178 km 
11,2-11,65; L179 R13 km 0,8-1,2 

45233160-8 1.00
Bucată

656706.0200 656706.0200 

lucrări de reparație curentă a drumurilor publice din pietriș raionul Telenești    13 

    
14/00712/005, MAGISTRALA-NISTRU S.R.L.   2028948.6300 
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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 

   

lucrări de reparație curentă a drumurilor publice din pietriș raionul Briceni    1 

    
lucrări de reparație curentă a drumurilor publice din pietriș raionul Dondușeni    2 

    
lucrări de reparație curentă a drumurilor publice din pietriș raionul Edineț    3 

    
lucrări de reparație curentă a drumurilor publice din pietriș raionul Fălești    4 

    
lucrări de reparație curentă a drumurilor publice din pietriș raionul Florești    5 

    
lucrări de reparație curentă a drumurilor publice din pietriș raionul Florești    6 

    
lucrări de reparație curentă a drumurilor publice din pietriș raionul Glodeni    7 

    
lucrări de reparație curentă a drumurilor publice din pietriș Ocnița    8 

    
lucrări de reparație curentă a drumurilor publice din pietriș raionul Rîșcani    9 

    
lucrări de reparație curentă a drumurilor publice din pietriș raionul Sîngerei    10 

    
lucrări de reparație curentă a drumurilor publice din pietriș raionul Soroca   1210824.1800 11 

 L100, km 0-5,4 45233160-8 1.00
Bucată

1210824.1800 1210824.1800 

lucrări de reparație curentă a drumurilor publice din pietriș raionul Șoldănești   818124.4500 12 


