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PROCES-VERBAL
AL GRUPULUI DE LUCRU CU PRIVIRE LA EVALUAREA OFERTELOR
Nr. 12/00042/001 aprobată la 20.12.2012
Autoritatea contractantă: 1003600023559 Administrația de Stat a Drumurilor
Procedura de achiziţie publică: Licitaţie publică
Nr.

12/00042

din

30.10.2012 , publicată în BAP nr.

86

din

30.10.2012

Tipul obiectului de achiziţie Servicii CPV 71324000-5
Obiectul achiziţiei: serviciil de evaluare a activelor rutiere

Sursa de finanţare: Surse speciale
Grupul de lucru numit prin Ordinul (Decizia) nr.
cu următoarea componenţă:
IDNP

13

Numele, Prenumele

din

27.03.2012
Funcţia

Rolul

2002037060648

ANII RUSLAN

consultant, serviciul tehnico-operativ

Membrul grupului de lucru

0962501893140

COTRUŢA VALERIU

Membrul grupului de lucru

0981905117524

DRĂGĂLIN CRISTIAN

șef, direcția construcții și reparații
capitale
consultant, serviciul licitații

0972803214053

GHIŢU ALEXANDRU

șef, serviciul juridic

Membrul grupului de lucru

0962111420297

LOZAN FIODOR

șef, direcția întreținere drumurilor

Membrul grupului de lucru

0970304482153

PANĂ VIOREL

0951112897102

PAŞA IURIE

șef adjunct, direcția finanțele
Membrul grupului de lucru
economiei naționale, cheltuieli capitale
și achiziții publice
manager-șef adjunct
Preşedintele grupului de lucru

0981703880464

PUNGA VICTOR

0970404425830

TELEMAN VEACESLAV

Membrul grupului de lucru

șef direcția control materiale și articole Membrul grupului de lucru
în construcții
șef, serviciul licitații
Secretar
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Operatorii economici înregistraţi cărora li s-a oferit documentaţia standard/caetul de sarcini:
IDNO/IDNP

Denumirea agentului economic

0000015046898

AECOM Ingenieria”S.R.L

0000000000000

EGIS INTERNATIONAL

1002600015566

UNIVERSINJ S.R.L.

1003600029481

VLASERCOM S.R.L.

0000513711846

Yugan Engineering” LTD-MANAM

1012600033277

Î.C.S. VCE-CONSULTING ENGINEERS S.R.L.

Adresa

Telefon

Email

Statutul

, România, or. Bucureşti, str. Polonă +40213161163
68-72
Franţa, Place des Treres Montgilfier +33130124983
78286
Republica Moldova, mun. Chişinău,
str. Independenţei 6 bl. 1
Republica Moldova, mun. Chişinău,
str. Dacia bd. 5, ap. 282
Izrail, Tarshish st 15 Industrial Zone +9720722446972

Activ

Republica Moldova, mun. Chişinău,
str. Moscova bd. 21, ap. 802

Activ

De bază

Deschisă

20.12.2012 16:27

8360562.00

12/00042/002

De bază

Deschisă

20.12.2012 16:27

5083165.00

12/00042/001

De bază

Deschisă

20.12.2012 16:27

11813360.00

Activ
Activ
Activ

0040728095555

Pînă la termenul limită (data, ora 10.12.2012 10:00 ), potrivit procesului verbal de deschidere, au fost depuse
după cum urmează:
Data şi ora
Preţul ofertei Preţul ofertei cu
Oferta Nr.
Tipul ofertei
Statutul ofertei
înregistrării
fara TVA
TVA
ofertei
12/00042/003

Activ

3

oferte,
Denumirea agentului economic

10032755.00 UNIVERSINJ S.R.L.
6100020.00 VLASERCOM S.R.L.
14176032.00 Yugan Engineering” LTD-MANAM

Informaţia privind calificarea ofertanţilor se prezintă astfel:
Ofertant

Corespundere

Documentele solicitate şi alte condiţii, cerinţe agentului economic - obligatorii
UNIVERSINJ S.R.L.
Certificare de efectuare regulată a plăţii impozitelor, contribuţiilor

Da

Certificat de atribuire a contului bancar

Da

Certificat de înregistrare a întreprinderii

Da

Certificat pentru confirmarea capacităţii executării calitative a contractului de achiziţie

Da

Date despre operatorul economic

Da

Ofertant
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Corespundere

Documentele solicitate şi alte condiţii, cerinţe agentului economic - obligatorii
Garanţia pentru ofertă

Da

Licenţă de activitate sau autorizație

Da

Lista fondatorilor operatorilor economici

Da

Oferta

Da

Ultimul raport financiar

Da

VLASERCOM S.R.L.
Certificare de efectuare regulată a plăţii impozitelor, contribuţiilor

Da

Certificat de atribuire a contului bancar

Da

Certificat de înregistrare a întreprinderii

Da

Certificat pentru confirmarea capacităţii executării calitative a contractului de achiziţie

Nu corespunde

Date despre operatorul economic

Da

Garanţia pentru ofertă

Da

Licenţă de activitate sau autorizație

Da

Lista fondatorilor operatorilor economici

Da

Oferta

Da

Ultimul raport financiar

Da

Yugan Engineering” LTD-MANAM
Certificare de efectuare regulată a plăţii impozitelor, contribuţiilor

Da

Certificat de atribuire a contului bancar

Da

Certificat de înregistrare a întreprinderii

Da

Certificat pentru confirmarea capacităţii executării calitative a contractului de achiziţie

Da

Date despre operatorul economic

Da

Garanţia pentru ofertă

Da

Licenţă de activitate sau autorizație

Da

Lista fondatorilor operatorilor economici

Da

Ofertant
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Corespundere

Documentele solicitate şi alte condiţii, cerinţe agentului economic - obligatorii
Oferta

Da

Ultimul raport financiar

Da

Constatări/Comentarii privind documentele de calificare:
Ţinînd cont de cerinţele înaintate faţă de marfă şi participanţi stipulate în documentele de licitaţie, grupul de lucru a evaluat ofertele operatorilor economici. Criteriul de evaluare a ofertelor este cel
mai mic preţ cu corespunderea tuturor cerinţelor înaintate prin documentele de licitaţie, care a fost comunicat tuturor operatorilor economici prin documentele de licitaţie. Licitaţia dată se repetă din
motiv că prima licitaţie nr. 1873/12 din 05.10.2012 a fost anulată din lipsa concurenţei, participînd un singur operator economic.
În urma evaluării ofertelor prezentate la licitaţie, cel mai mic preţ a fost propus de operatorul economic S.R.L.” Vlasercom” în valoare de 5 083 165 (cinci milioane optzeci şi trei mii una sută şaizeci şi
cinci) lei fără TVA şi 6 100 020 (şase milioane una sută mii douăzeci lei) cu TVA. La evaluarea în detaliu a tuturor documentelor prezentate în ofertă s-au constatat un şir de neconformităţi şi anume:
- nu s-a prezentat informaţia privind experienţa similară de execuţie a cel puţin un contract individual îndeplinit pe parcursul a ultimilor 3 ani, respectiv nu are experienţă pentru executarea
corespunzătoare a serviciilor ce fac obiectul prezentei licitaţii.
- operatorul economic nu a prezentat dovada asigurării cu echipament specializat de măsurare a indexului internaţional al planietăţii IRI, care este indicatorul principal în baza căruia se calculează
valoarea activelor rutiere;
- specialiştii propuşi, conform certificatelor ataşate la documentele ofertei nu au fost implicaţi în execuţia proiectelor similare, astfel nu poate fi asigurată execuţie calitativă a serviciilor solicitate,
care reprezintă un obiect de un volum impunător şi complexitate sporită. În echipa propusă este inclus doar un singur specialist certificat în proiectarea drumuri şi poduri, cea ce denotă incapacitatea
evaluării structurii elementelor constructive a sistemului rutier şi lucrărilor de artă pe o lungime totală a drumurilor care constituie peste 9000 km.
În urma analizei efectuate, ţinînd cont de neconformităţile depistate, grupul de lucru a hotărît de a respinge oferta operatorului economic S.R.L.”Vlasercom” din motivul necorespunderii cu
cerinţele documentelor de licitaţie. De menţionat, că la prima licitaţie S.R.L.” Vlasercom” a propus oferta pentru acelaşi volum conform caietului de sarcini în valoare de 11 400 037 lei, ceea ce
pune la îndoială corectitudinea determinării valorii ofertei prezentate, ne avînd executat pînă în prezent nici un contract de natură, valoare şi complexitate cu lucrările ce urmează a fi executate.
Următorul pe listă s-a situat operatorul economic S.R.L.”Universinj” în asociere cu Kocks Consult BmbH conform ofertei prezentate a propus oferta în valoare de 8 360 562 (opt milioane trei
sute şaizeci mii cinci sute şaizeci şi doi) lei fără TVA şi 10 032 755 (zece milioane treizeci şi două mii şapte sute şapte sute cincizeci şi cinci) lei cu TVA.
La evaluarea în detaliu a tuturor documentelor prezentate de către asociaţi în oferta comună s-a constatat că operatorul economic Kocks Consult BmbH are experienţă similară în vederea executării
serviciilor de evaluare a activelor rutiere în mai multe ţări a lumii şi a executat două contracte de natură valoare şi complexitate cu contractul care urmează a fi atribuit, de asemenea este asigurat cu
personal de specialitate cu experienţă mai mare de 10 ani în vederea evaluării activelor rutiere. Asociatul S.R.L.”Universinj” este asigurat cu personal calificat în domeniul proiectării drumurilor şi
lucrărilor de artă inclusiv devizieri cu o experienţă vastă în evaluarea reabilitării drumurilor şi lucrărilor de artă. În ultimii 3 ani întreprinderea a elaborat proiecte, studii de fezabilitate, studii de suport
tehnic pentru reabilitarea a 5739 km de drumuri, la care au fost elaborate minim 2-3 variante a sistemului rutier, în total fiind evaluaţi circa 14,3 mii km de drumuri. Are în dotare proprie echipament
specializat de măsurare a indexului internaţional al planietăţii IRI de marca ROMDAS montată pe caroseria automobilului Ford Tranzit şi o echipă compusă din tre specialişti calificaţi care asigură
colectarea datelor. Asocierea între întreprinderile menţionate întruneşte toate cerinţele solicitate de către autoritatea contractantă prin documentele de licitaţie, ceea ce asigură executarea
corespunzătoare a serviciilor ce fac obiectul prezentei licitaţii.
Preţul propus de către operatorul economic S.R.L.”Universinj” în asociere cu Kocks Consult BmbH este economic argumentat prin devizul de cheltuieli prezentat, din care considerente oferta dată
poate fi acceptată ca fiind conformă şi adjudecată cîştigătoare.

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.
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Informaţia privind preţurile din ofertele examinate se prezintă astfel:

Oferta №, Ofertant
Lotul nr.

Denumirea bunurilor/ serviciilor/lucrărilor

Cantitatea,
unitatea de
măsura

CPV

Prețul fără TVA, Prețul fără TVA,
per unitate
total

12/00042/003, UNIVERSINJ S.R.L.
1

8360562.00

servicii de evaluare a activelor rutiere

8360562.00

servicii de evaluare a activelor rutiere

1.00
Bucată

71324000-5

8360562.00

12/00042/002, VLASERCOM S.R.L.
1

5083165.00

servicii de evaluare a activelor rutiere

5083165.00

servicii de evaluare a activelor rutiere

1.00
Bucată

71324000-5

5083165.00

12/00042/001, Yugan Engineering” LTD-MANAM
1

8360562.00

5083165.00
11813360.00

servicii de evaluare a activelor rutiere

11813360.00

servicii de evaluare a activelor rutiere

1.00
Bucată

71324000-5

11813360.00

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

11813360.00

Punctajul calculat

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

Caracteristicile tehnice
Oferta Nr.

12/00042/003

Lotul Nr. 1

Ofertant UNIVERSINJ S.R.L.

servicii de evaluare a activelor rutiere
S-a cerut

Nr.
poziţi
ei

Denumirea poziţiei

Descrierea detaliată a
caracteristicilor tehnice a poziţiei

S-a propus
Cantitatea/
unitatea de
măsura

Denumirea poziţiei

Descrierea detaliată a
caracteristicilor tehnice a poziţiei

Cantitatea/
unitatea de
măsura
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Caracteristicile tehnice

Corespun
derea
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Corespun
derea

Caracteristicile tehnice
1

servicii de evaluare a activelor
rutiere

Cerinţe faţă de participanţi:
a) ofertantul va avea min 5 ani de
experiență specifică de prestare a
serviciilor în domeniul evaluării activelor
rutiere;
b) execuția cel puțin a unui contract
individual îndeplinit pe parcursul
ultimilor 3 ani privind evaluarea
drumurilor de natură și complexitate
similară cu contractul care urmează a fi
atribuit;
c) asigurarea cu specialişti atestați în
domeniul evaluării bunurilor imobile cu
prezentarea certificatelor eliberate de
instituțiile abilitate în acest domeniu;
d) asigurarea cu specialiști calificați ce
posedă experiență în proiectarea
drumurilor și lucrărilor de artă, inclusiv
devizieri propuși în vederea executării
contractului;
e) asigurarea cu specialiști și dotarea cu
echipamente specializate întru efectuarea
lucrărilor de măsurare a indexului
internațional al planietății (IRI) pe
drumurile publice și alte dotări propuse
pentru executarea contractului;
La executarea serviciilor de evaluare a
activelor rutiere se va ţine cont de
următoarele acte normative:
Metodologia de evaluare a
activelor rutiere (completare la raportul
B2 a companiei suedeze SweRoad din
cadrul proiectului „Proiectarea şi
Implementarea reformei de Întreţinere a
Drumurilor din Republica Moldova”),
mai 2011.
Legea nr.989-XV din 18 aprilie
2002 cu privire activitatea de evaluare;
Legea drumurilor nr. 509-XIII
din 22.06.1995;
Regulamentul provizoriu
privind evaluarea bunurilor imobile
aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM
nr. 958 din 04 august 2003 şi alte acte
normative cu incidenţă în domeniu;

1.00
Bucată

servicii de evaluare a activelor
rutiere

Cerinţe faţă de participanţi:
a) ofertantul va avea min 5 ani de
experiență specifică de prestare a
serviciilor în domeniul evaluării activelor
rutiere;
b) execuția cel puțin a unui contract
individual îndeplinit pe parcursul
ultimilor 3 ani privind evaluarea
drumurilor de natură și complexitate
similară cu contractul care urmează a fi
atribuit;
c) asigurarea cu specialişti atestați în
domeniul evaluării bunurilor imobile cu
prezentarea certificatelor eliberate de
instituțiile abilitate în acest domeniu;
d) asigurarea cu specialiști calificați ce
posedă experiență în proiectarea
drumurilor și lucrărilor de artă, inclusiv
devizieri propuși în vederea executării
contractului;
e) asigurarea cu specialiști și dotarea cu
echipamente specializate întru efectuarea
lucrărilor de măsurare a indexului
internațional al planietății (IRI) pe
drumurile publice și alte dotări propuse
pentru executarea contractului;
La executarea serviciilor de evaluare a
activelor rutiere se va ţine cont de
următoarele acte normative:
Metodologia de evaluare a
activelor rutiere (completare la raportul
B2 a companiei suedeze SweRoad din
cadrul proiectului „Proiectarea şi
Implementarea reformei de Întreţinere a
Drumurilor din Republica Moldova”),
mai 2011.
Legea nr.989-XV din 18 aprilie
2002 cu privire activitatea de evaluare;
Legea drumurilor nr. 509-XIII
din 22.06.1995;
Regulamentul provizoriu
privind evaluarea bunurilor imobile
aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM
nr. 958 din 04 august 2003 şi alte acte
normative cu incidenţă în domeniu;

1.00
Bucată

Da

pag. 8
Corespun
derea

Caracteristicile tehnice

Oferta Nr.

12/00042/002

Lotul Nr. 1

Ofertant VLASERCOM S.R.L.

servicii de evaluare a activelor rutiere
S-a cerut

Nr.
poziţi
ei

Denumirea poziţiei

Descrierea detaliată a
caracteristicilor tehnice a poziţiei

S-a propus
Cantitatea/
unitatea de
măsura

Denumirea poziţiei

Descrierea detaliată a
caracteristicilor tehnice a poziţiei

Cantitatea/
unitatea de
măsura
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Corespun
derea

Caracteristicile tehnice
1

servicii de evaluare a activelor
rutiere

Cerinţe faţă de participanţi:
a) ofertantul va avea min 5 ani de
experiență specifică de prestare a
serviciilor în domeniul evaluării activelor
rutiere;
b) execuția cel puțin a unui contract
individual îndeplinit pe parcursul
ultimilor 3 ani privind evaluarea
drumurilor de natură și complexitate
similară cu contractul care urmează a fi
atribuit;
c) asigurarea cu specialişti atestați în
domeniul evaluării bunurilor imobile cu
prezentarea certificatelor eliberate de
instituțiile abilitate în acest domeniu;
d) asigurarea cu specialiști calificați ce
posedă experiență în proiectarea
drumurilor și lucrărilor de artă, inclusiv
devizieri propuși în vederea executării
contractului;
e) asigurarea cu specialiști și dotarea cu
echipamente specializate întru efectuarea
lucrărilor de măsurare a indexului
internațional al planietății (IRI) pe
drumurile publice și alte dotări propuse
pentru executarea contractului;
La executarea serviciilor de evaluare a
activelor rutiere se va ţine cont de
următoarele acte normative:
Metodologia de evaluare a
activelor rutiere (completare la raportul
B2 a companiei suedeze SweRoad din
cadrul proiectului „Proiectarea şi
Implementarea reformei de Întreţinere a
Drumurilor din Republica Moldova”),
mai 2011.
Legea nr.989-XV din 18 aprilie
2002 cu privire activitatea de evaluare;
Legea drumurilor nr. 509-XIII
din 22.06.1995;
Regulamentul provizoriu
privind evaluarea bunurilor imobile
aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM
nr. 958 din 04 august 2003 şi alte acte
normative cu incidenţă în domeniu;

1.00
Bucată

servicii de evaluare a activelor
rutiere

Cerinţe faţă de participanţi:
a) ofertantul va avea min 5 ani de
experiență specifică de prestare a
serviciilor în domeniul evaluării activelor
rutiere;
b) execuția cel puțin a unui contract
individual îndeplinit pe parcursul
ultimilor 3 ani privind evaluarea
drumurilor de natură și complexitate
similară cu contractul care urmează a fi
atribuit;
c) asigurarea cu specialişti atestați în
domeniul evaluării bunurilor imobile cu
prezentarea certificatelor eliberate de
instituțiile abilitate în acest domeniu;
d) asigurarea cu specialiști calificați ce
posedă experiență în proiectarea
drumurilor și lucrărilor de artă, inclusiv
devizieri propuși în vederea executării
contractului;
e) asigurarea cu specialiști și dotarea cu
echipamente specializate întru efectuarea
lucrărilor de măsurare a indexului
internațional al planietății (IRI) pe
drumurile publice și alte dotări propuse
pentru executarea contractului;
La executarea serviciilor de evaluare a
activelor rutiere se va ţine cont de
următoarele acte normative:
Metodologia de evaluare a
activelor rutiere (completare la raportul
B2 a companiei suedeze SweRoad din
cadrul proiectului „Proiectarea şi
Implementarea reformei de Întreţinere a
Drumurilor din Republica Moldova”),
mai 2011.
Legea nr.989-XV din 18 aprilie
2002 cu privire activitatea de evaluare;
Legea drumurilor nr. 509-XIII
din 22.06.1995;
Regulamentul provizoriu
privind evaluarea bunurilor imobile
aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM
nr. 958 din 04 august 2003 şi alte acte
normative cu incidenţă în domeniu;

1.00
Bucată

Nu
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Corespun
derea

Caracteristicile tehnice

Oferta Nr.

12/00042/001

Lotul Nr. 1

Ofertant Yugan Engineering” LTD-MANAM

servicii de evaluare a activelor rutiere
S-a cerut

Nr.
poziţi
ei

Denumirea poziţiei

Descrierea detaliată a
caracteristicilor tehnice a poziţiei

S-a propus
Cantitatea/
unitatea de
măsura

Denumirea poziţiei

Descrierea detaliată a
caracteristicilor tehnice a poziţiei

Cantitatea/
unitatea de
măsura
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Corespun
derea

Caracteristicile tehnice
1

servicii de evaluare a activelor
rutiere

Cerinţe faţă de participanţi:
a) ofertantul va avea min 5 ani de
experiență specifică de prestare a
serviciilor în domeniul evaluării activelor
rutiere;
b) execuția cel puțin a unui contract
individual îndeplinit pe parcursul
ultimilor 3 ani privind evaluarea
drumurilor de natură și complexitate
similară cu contractul care urmează a fi
atribuit;
c) asigurarea cu specialişti atestați în
domeniul evaluării bunurilor imobile cu
prezentarea certificatelor eliberate de
instituțiile abilitate în acest domeniu;
d) asigurarea cu specialiști calificați ce
posedă experiență în proiectarea
drumurilor și lucrărilor de artă, inclusiv
devizieri propuși în vederea executării
contractului;
e) asigurarea cu specialiști și dotarea cu
echipamente specializate întru efectuarea
lucrărilor de măsurare a indexului
internațional al planietății (IRI) pe
drumurile publice și alte dotări propuse
pentru executarea contractului;
La executarea serviciilor de evaluare a
activelor rutiere se va ţine cont de
următoarele acte normative:
Metodologia de evaluare a
activelor rutiere (completare la raportul
B2 a companiei suedeze SweRoad din
cadrul proiectului „Proiectarea şi
Implementarea reformei de Întreţinere a
Drumurilor din Republica Moldova”),
mai 2011.
Legea nr.989-XV din 18 aprilie
2002 cu privire activitatea de evaluare;
Legea drumurilor nr. 509-XIII
din 22.06.1995;
Regulamentul provizoriu
privind evaluarea bunurilor imobile
aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM
nr. 958 din 04 august 2003 şi alte acte
normative cu incidenţă în domeniu;

1.00
Bucată

servicii de evaluare a activelor
rutiere

Cerinţe faţă de participanţi:
a) ofertantul va avea min 5 ani de
experiență specifică de prestare a
serviciilor în domeniul evaluării activelor
rutiere;
b) execuția cel puțin a unui contract
individual îndeplinit pe parcursul
ultimilor 3 ani privind evaluarea
drumurilor de natură și complexitate
similară cu contractul care urmează a fi
atribuit;
c) asigurarea cu specialişti atestați în
domeniul evaluării bunurilor imobile cu
prezentarea certificatelor eliberate de
instituțiile abilitate în acest domeniu;
d) asigurarea cu specialiști calificați ce
posedă experiență în proiectarea
drumurilor și lucrărilor de artă, inclusiv
devizieri propuși în vederea executării
contractului;
e) asigurarea cu specialiști și dotarea cu
echipamente specializate întru efectuarea
lucrărilor de măsurare a indexului
internațional al planietății (IRI) pe
drumurile publice și alte dotări propuse
pentru executarea contractului;
La executarea serviciilor de evaluare a
activelor rutiere se va ţine cont de
următoarele acte normative:
Metodologia de evaluare a
activelor rutiere (completare la raportul
B2 a companiei suedeze SweRoad din
cadrul proiectului „Proiectarea şi
Implementarea reformei de Întreţinere a
Drumurilor din Republica Moldova”),
mai 2011.
Legea nr.989-XV din 18 aprilie
2002 cu privire activitatea de evaluare;
Legea drumurilor nr. 509-XIII
din 22.06.1995;
Regulamentul provizoriu
privind evaluarea bunurilor imobile
aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM
nr. 958 din 04 august 2003 şi alte acte
normative cu incidenţă în domeniu;

1.00
Bucată

Da
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Comentarii privind evaluarea ofertelor
În urma evaluării ofertelor prezentate la licitaţie, cel mai mic preţ a fost propus de operatorul economic S.R.L.” Vlasercom” în valoare de 5 083 165 (cinci milioane optzeci şi trei mii una sută şaizeci şi
cinci) lei fără TVA şi 6 100 020 (şase milioane una sută mii douăzeci lei) cu TVA. La evaluarea în detaliu a tuturor documentelor prezentate în ofertă s-au constatat un şir de neconformităţi şi anume:
- nu s-a prezentat informaţia privind experienţa similară de execuţie a cel puţin un contract individual îndeplinit pe parcursul a ultimilor 3 ani, respectiv nu are experienţă pentru executarea
corespunzătoare a serviciilor ce fac obiectul prezentei licitaţii.
- operatorul economic nu a prezentat dovada asigurării cu echipament specializat de măsurare a indexului internaţional al planietăţii IRI, care este indicatorul principal în baza căruia se calculează
valoarea activelor rutiere;
- specialiştii propuşi, conform certificatelor ataşate la documentele ofertei nu au fost implicaţi în execuţia proiectelor similare, astfel nu poate fi asigurată execuţie calitativă a serviciilor solicitate,
care reprezintă un obiect de un volum impunător şi complexitate sporită. În echipa propusă este inclus doar un singur specialist certificat în proiectarea drumuri şi poduri, cea ce denotă incapacitatea
evaluării structurii elementelor constructive a sistemului rutier şi lucrărilor de artă pe o lungime totală a drumurilor care constituie peste 9000 km.

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:
Denumirea operatorului economic

Cauza descalificării

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:
Corespun
derea

Caracteristicile tehnice
Oferta Nr.

12/00042/002

Lotul Nr. 1

Ofertant VLASERCOM S.R.L.

servicii de evaluare a activelor rutiere
S-a cerut

Nr.
poziţi
ei

Denumirea poziţiei

Descrierea detaliată a
caracteristicilor tehnice a poziţiei

S-a propus
Cantitatea/
unitatea de
măsura

Denumirea poziţiei

Descrierea detaliată a
caracteristicilor tehnice a poziţiei

Cantitatea/
unitatea de
măsura
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1

servicii de evaluare a activelor
rutiere

Cerinţe faţă de participanţi:
a) ofertantul va avea min 5 ani de
experiență specifică de prestare a
serviciilor în domeniul evaluării activelor
rutiere;
b) execuția cel puțin a unui contract
individual îndeplinit pe parcursul
ultimilor 3 ani privind evaluarea
drumurilor de natură și complexitate
similară cu contractul care urmează a fi
atribuit;
c) asigurarea cu specialişti atestați în
domeniul evaluării bunurilor imobile cu
prezentarea certificatelor eliberate de
instituțiile abilitate în acest domeniu;
d) asigurarea cu specialiști calificați ce
posedă experiență în proiectarea
drumurilor și lucrărilor de artă, inclusiv
devizieri propuși în vederea executării
contractului;
e) asigurarea cu specialiști și dotarea cu
echipamente specializate întru efectuarea
lucrărilor de măsurare a indexului
internațional al planietății (IRI) pe
drumurile publice și alte dotări propuse
pentru executarea contractului;
La executarea serviciilor de evaluare a
activelor rutiere se va ţine cont de
următoarele acte normative:
Metodologia de evaluare a
activelor rutiere (completare la raportul
B2 a companiei suedeze SweRoad din
cadrul proiectului „Proiectarea şi
Implementarea reformei de Întreţinere a
Drumurilor din Republica Moldova”),
mai 2011.
Legea nr.989-XV din 18 aprilie
2002 cu privire activitatea de evaluare;
Legea drumurilor nr. 509-XIII
din 22.06.1995;
Regulamentul provizoriu
privind evaluarea bunurilor imobile
aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM
nr. 958 din 04 august 2003 şi alte acte
normative cu incidenţă în domeniu;

1.00
Bucată

servicii de evaluare a activelor
rutiere

Cerinţe faţă de participanţi:
a) ofertantul va avea min 5 ani de
experiență specifică de prestare a
serviciilor în domeniul evaluării activelor
rutiere;
b) execuția cel puțin a unui contract
individual îndeplinit pe parcursul
ultimilor 3 ani privind evaluarea
drumurilor de natură și complexitate
similară cu contractul care urmează a fi
atribuit;
c) asigurarea cu specialişti atestați în
domeniul evaluării bunurilor imobile cu
prezentarea certificatelor eliberate de
instituțiile abilitate în acest domeniu;
d) asigurarea cu specialiști calificați ce
posedă experiență în proiectarea
drumurilor și lucrărilor de artă, inclusiv
devizieri propuși în vederea executării
contractului;
e) asigurarea cu specialiști și dotarea cu
echipamente specializate întru efectuarea
lucrărilor de măsurare a indexului
internațional al planietății (IRI) pe
drumurile publice și alte dotări propuse
pentru executarea contractului;
La executarea serviciilor de evaluare a
activelor rutiere se va ţine cont de
următoarele acte normative:
Metodologia de evaluare a
activelor rutiere (completare la raportul
B2 a companiei suedeze SweRoad din
cadrul proiectului „Proiectarea şi
Implementarea reformei de Întreţinere a
Drumurilor din Republica Moldova”),
mai 2011.
Legea nr.989-XV din 18 aprilie
2002 cu privire activitatea de evaluare;
Legea drumurilor nr. 509-XIII
din 22.06.1995;
Regulamentul provizoriu
privind evaluarea bunurilor imobile
aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM
nr. 958 din 04 august 2003 şi alte acte
normative cu incidenţă în domeniu;

1.00
Bucată

Nu
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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:
Termenul de
Lotul
Oferta Nr. / Ofertant
Prețul cu TVA
execuţie a
Cantitatea
contractului
/unitatea
Nr.
Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrarilor
CPV
de măsura
1
1.1

servicii de evaluare a activelor rutiere
servicii de evaluare a activelor rutiere

12/00042/003 / UNIVERSINJ S.R.L.
71324000-5

1.00
Bucată

Prețul fără
TVA

10032755.00

8360562.00

10032755.00

8360562.00

Întreaga documentaţie care a stat la baza acestui proces verbal se află în sediu organizatorului concursului
Legea achizițiilor publice nr.96 din 13.04.2007

Organizatorul procedurii de achiziţie publică va anunţa şi va invita în scris ofertantul/ofertanţii cîştigător
Ofertant
UNIVERSINJ 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 1 exemplare astăzi 20.12.2012 , 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.
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Membrii Grupului de lucru:
Rolul

Numele, Prenumele

Membrul grupului de lucru

ANII RUSLAN

Membrul grupului de lucru

COTRUŢA VALERIU

Membrul grupului de lucru

DRĂGĂLIN CRISTIAN

Membrul grupului de lucru

GHIŢU ALEXANDRU

Membrul grupului de lucru

LOZAN FIODOR

Membrul grupului de lucru

PANĂ VIOREL

Preşedintele grupului de lucru

PAŞA IURIE

Membrul grupului de lucru

PUNGA VICTOR

Secretar

TELEMAN VEACESLAV

Semnătura

