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DARE DE SEAMĂ
privind achiziţionarea bunurilor/serviciilor/lucrărilor în cadrul procedurii de achiziţie publică 

Nr. 18/03890/001 din 12.10.2018 , aprobată la 15.10.2018
 

Autoritatea contractantă: ADMINISTRAŢIA DE STAT A DRUMURILOR Î.S.
IDNO: 1003600023559

Procedura de achiziţie publică: Licitaţie publică
Nr.: 18/03890 din 28.09.2018

publicată în BAP Nr.: 68 din 28.08.2018

Tipul obiectului de achiziţie: Servicii
Obiectul achiziţiei: Servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului tehnic și

elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului „R34
Hânceşti – Leova – Cahul – Giurgiulești (modificat din R34 Hânceşti-
Leova-Cahul-Slobozia Mare, conform Hotărârii de G

Cod CPV: 71322500-6

Grupul de lucru numit prin Ordinul (Decizia) nr. 26 din 30.06.2016 cu următoarea componenţă:

Nume Prenume Funcţia în cadrul grupului Statut Comentariu la statut
PAŞA IURIE Preşedintele grupului de lucru Activ
ŢURCAN NATALIA Secretar Activ
ANII RUSLAN Membrul grupului de lucru Activ
COTRUŢA VALERIU Membrul grupului de lucru Activ
DRĂGĂLIN CRISTIAN Membrul grupului de lucru Activ
GORBATIUC DMITRII Membrul grupului de lucru Activ
PETRUŞANCO SERGHEI Membrul grupului de lucru Activ
ROGOVEI RADU Membrul grupului de lucru Activ

Operatorii economici înregistraţi cărora li s-a oferit documentaţia standard/caietul de sarcini:

IDNP/IDNO Operator Economic Adresă Telefon Email
1011600025789 ASTRAL-PROIECT S.R.L. Republica Moldova, CHIŞINĂU BOTANICA, mun.

Chişinău, str. Independenţei 28 bl. 3
1003600063324 INTEXNAUCA S.A. Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău,

str. Alecsandri Vasile 64
1008600013896 SIMBO-PROIECT S.R.L. Republica Moldova, CHIŞINĂU CIOCANA, mun. Chişinău,

str. Mircea cel Bătrîn bd. 31 bl. 3, ap. 116
1002600015566 UNIVERSINJ S.R.L. Republica Moldova, CHIŞINĂU BOTANICA, mun.

Chişinău, str. Independenţei 6 bl. 1
0971807609935 VALERIU SEVERIN GRIGORE REPUBLICA MOLDOVA, CHIŞINĂU, str. 31 AUGUST

1989 37, ap. 1
022358600 universu@mtc.md

Explicaţii şi răspunsuri privind documentaţia standard/caietul de sarcini aferentă desfăşurării procedurii de achiziţie:

Demers
Nr./Data

Operator Economic Expunerea succintă a demersului Expunerea succintă a răspunsului public Răspuns
Nr./Data

Modificări operate în documentaţia standard/caietul de sarcini:

Data modificării Rezumatul modificării/completării

Până la termenul limită 28.09.2018 11:00, potrivit procesului verbal de deschidere, au fost depuse 4 oferte, după cum urmează:

Nr. ofertă Tipul ofertei Statutul ofertei Preţul ofertei
fără TVA

Preţul ofertei cu
TVA

Operator Economic Fondatori

18/03890/002 De bază Deschisă 7443600.00 8932320.00 ASTRAL-PROIECT S.R.L. 2001042017113 BEJAN SERGIU
18/03890/003 De bază Deschisă 7501210.06 9001452.07 INTEXNAUCA S.A. 0 TOTAL 15 PERSOANE FIZICE.
18/03890/004 De bază Deschisă 7465488.00 8958586.00 SIMBO-PROIECT S.R.L. 962003013882 BOGZA SIMION
18/03890/001 De bază Deschisă 7323267.00 8787921.00 UNIVERSINJ S.R.L. 971807609935 SEVERIN

VALERIU 950310898252
DOLGANIUC ALEXEI

960204549113 CAUIA IURII

Lista cerinţelor de calificare solicitate:

Nr.
d/o

Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare Obligativitatea

1. Minim ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor şi/sau
serviciilor similare

Nu se cere NU

2. Capacitatea minimă de producere sau echipamentele necesare Nu se cere NU
3. Valoarea minimă (suma) a unui contract individual îndeplinit pe

parcursul perioadei indicate (numărul de ani)
Nu se cere NU

4. Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse
creditare în sumă de minim (suma)

Nu se cere NU

5. Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere Documente prin care se dovedeşte îndeplinirea cerinţei • Declaraţie
pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Formularul (F
3.4)

DA
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6. Dovada înregistrării persoanei juridice Documente edificatoare cum ar fi certificate constatatoare eliberate
de autoritatea competentă, în original sau copie legalizată din care să
rezulte adresa actuală şi obiectul de activitate al societăţii. •
Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras În cazul
unei persoane juridice non-profit, se vor depune documente care să
ateste că persoana semnatară este autorizată se desfăşoare activităţile
ce fac obiectul contractului, cum ar fi: • statutul cu modificările la zi.
• procese verbale relevante, etc. Pentru a-şi demonstra capacitatea de
exercitare a activităţii profesionale, operatorul economic strain va
prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de
înregistrare/ atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional.

DA

7. Prezentarea actului ce atestă dreptul de a livra/ presta bunuri/servicii Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerinţe trebuie prezentate
următoarele documente: Licență de activitate – copie – confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului. Autorizația de funcționare
– copie – confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. Etc.

DA

8. Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse
creditare în sumă de minim:

2 000 000, 00 lei MD sau echivalentul în altă valută Ofertantul indică
suma în Formularul (F3.3) și va enumera şi anexa copiile
documentelor justificative Cifra respectivă nu va depăşi suma
necesară pentru finanţarea contractului pînă la momentul
recepţionării primei plăţi de către ofertant conform contractului.

DA

9. Calificarea şi experienţa în proiectarea construcţiilor ale
specialiştilor atestaţi, propuşi în vederea executării contractului

Personalul Cheie: Echipa Consultantului trebuie să includă Personal
Cheie, care trebuie minimum să posede următoarele abilităţi
corespunzătoare, - un Conducător de Echipa(Manager de proiect); -
un Inginer Superior in Drumuri /Inginer îmbrăcăminte Rutiera; - un
Inginer in Geotehnică; - un expert hidrolog; - un Devizier(estimator
de costuri constructie ). Este posibil ca unii dintre membrii echipei
Proiectantului să mai întrunească o specialităte din cele indicate de
mai sus, dar va fi necesară ca fiecare din ei să fie un expert bun, în
special dacă e să ne referim la scopul lucrărilor şi graficul îndeplinirii
lor. Pentru unele poziţii s-ar putea să se ceară mai mult de o singură
Persoană de bază, pentru ca sarcinile să fie îndeplinite la timp.
Personalul Tehnic de suport: Consultantul trebuie sa identifice întreg
personalul tehnic si de suport necesar pentru implementarea în
termen a sarcinilor. Din cauza volumului considerabil de lucru pentru
îndeplinirea sarcinilor de investigare şi proiectare, este foarte
important pentru ca Consultantul sa identifice necesitatea numărului
de geodezişti,geologi şi proiectanţi. Pe parcursul evaluării tehnice o
atenţie speciala va fi acordata disponibilităţii unui astfel de personal
inclus in oferta Consultantului. Din acest punct de vedere, e de
aşteptat ca Consultantul să specifice numărul de personal tehnic şi de
suport şi disponibilitatea acestuia pentru demonstrarea îndeplinirii
obiectivelor. Iată de ce există o cerinţă, conform căreia trebuie să fie
indicate numele persoanelor în calitate de personal tehnic şi suport,
cu toate că CV-urile pot şi să nu fie necesare.

DA

10. Prezentarea de informaţii privind capacitatea tehnică și experiența
specifică

Operatorul economic va avea experienţă în domeniul proiectărilor –
nu mai puţin de 3 ani şi va prezenta ca experienţă un obiect similar
executat pe parcursul ultimilor 3 ani. Proiectantul va avea experienţa
la întocmirea documentaţiei de proiect pentru licitaţiile internaţionale
şi naţionale. Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerinţe
opertaorul economic completează formularul (F3.3) Valoarea unui
contract individual îndeplinit, cu anexarea actelordoveditoare
conţinând valori, perioade de livrare/prestare, beneficiari, indiferent
dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi,
întocmită conform Formularului (F 3.3)

DA

11. Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele indicate de
autoritatea contractantă, pe care aceasta le consideră strict necesare
pentru îndeplin

Operatorul economic trebuie să dispună de: - spaţii de producere, -
echipamente specifice lucrărilor de studii şi proiectare a drumurilor, -
sisteme de proiectare asisistată pe calculator achiziţionate de la
furnizori autorizaţi, care vor fi antrenate pentru execuţia lucrărilor Se
va completa Formularul (F 3.3)

DA

12. Neimplicarea în situațiile descrise în art. 18 al Legii privind
achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015

Documente prin care se dovedeşte îndeplinirea cerinţei • Declaraţie
pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Formularul (F
3.5) Documente edificatoare cum ar fi certificate şi/ sau alte
documente echivalente emise de autorităţi compentente din ţara de
rezidenţă a ofertantului în cazul operatorului economic străin; •
Certificat cu privire la situația contribuabilului – original sau copie –
eliberat de Inspectoratul Fiscal sau de organul competent în țara de
reședință a operatorului economic străin (valabilitatea certificatului -
conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova sau
al organului competent în țara de reședință a operatorului economic
străin);

DA

Datele de calificare ale ofertanţilor:
Grupul de lucru pentru achiziţii a verificat dacă ofertanţii corespund cerinţelor solicitate în pachetul de documente, a consemnat existenţa documentelor obligatorii prezentate şi
situaţiilor constatate, precum şi alte informaţii necesare calificării ofertanţilor. Drept urmare, informaţia privind calificarea ofertanţilor se prezintă astfel:

OFERTANT

Documentele solicitate şi alte condiţii, cerinţe faţă de operatorul
economic

Corespundere

ASTRAL-PROIECT S.R.L.
Corespunde tuturor cerinţelor Da

INTEXNAUCA S.A.
Corespunde tuturor cerinţelor Da

SIMBO-PROIECT S.R.L.
Corespunde tuturor cerinţelor Da

UNIVERSINJ S.R.L.
Corespunde tuturor cerinţelor Da

Pentru elucidarea unor neclarităţi sau confirmarea unor date privind calificarea ofertanţilor, s-au transmis scrisori, după cum urmează:

Nr. d/o Ofertant Scrisoarea Autorităţii Contractante Răspunsul Ofertantului

Constatări/Comentarii privind documentele de calificare:
Oferta câştigătoare este oferta care întruneşte toate condiţiile solicitate prin documentele de licitaţie și are cel mai mic preţ. Criteriul de apreciere a ofertei câștigătoare a fost
comunicat operatorilor economici prin documentele licitaţiei. Operatorii economici calificați 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 prestarea serviciilor în
cauză. Operatorii economici au dat dovadă de antrenare a specialiştilor fără de care nu pot fi prestate serviciile 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
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prezentate, s-a constatat corespunderea şi respectarea standardelor tehnice de prestare a serviciilor cu cerinţele caietului de sarcini şi includerea tuturor serviciilor şi taxelor
necesare.

Modalitatea evaluării ofertelor:
În continuare grupul de lucru pentru achiziţii a evaluat şi comparat ofertele operatorilor economici calificaţi, folosind criteriul de evaluare: 

 Cel mai mic preț, 
 şi modul de evaluare: 

 cel mai mic preț fără TVA pe poziție, 
 în conformitate cu cerinţele de calificare expuse în documentaţia standard/caietul de sarcini.

Informaţia privind preţurile din ofertele examinate se prezintă astfel:

OFERTA Nr., OFERTANT

Suma fără TVA
Nr. Lot

Denumirea
bunurilor/serviciilor/

lucrărilor
Cod CPV Unit. Măs. Cantitatea

Preţ fără TVA per
unit.

Oferta Nr.: 18/03890/002, Ofertant: ASTRAL-PROIECT S.R.L. 7443600.00
1 servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului tehnic și elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea

drumului „R34 Hânceşti – Leova – Cahul – Giurgiulești (modificat din R34 Hânceşti-Leova-Cahul-Slobozia Mare,
conform Hotărârii de G

7443600.00

servicii de proiectare
pentru actualizarea
proiectului tehnic și
elaborarea detaliilor de
execuție pentru
reabilitarea drumului
„R34 Hânceşti – Leova
– Cahul – Giurgiulești
(modificat din R34
Hânceşti-Leova-Cahul-
Slobozia Mare, conform
Hotărârii de G

71322500-6 Bucată 1.00 7443600.00 7443600.00

Oferta Nr.: 18/03890/003, Ofertant: INTEXNAUCA S.A. 7501210.06
1 servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului tehnic și elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea

drumului „R34 Hânceşti – Leova – Cahul – Giurgiulești (modificat din R34 Hânceşti-Leova-Cahul-Slobozia Mare,
conform Hotărârii de G

7501210.06

servicii de proiectare
pentru actualizarea
proiectului tehnic și
elaborarea detaliilor de
execuție pentru
reabilitarea drumului
„R34 Hânceşti – Leova
– Cahul – Giurgiulești
(modificat din R34
Hânceşti-Leova-Cahul-
Slobozia Mare, conform
Hotărârii de G

71322500-6 Bucată 1.00 7501210.06 7501210.06

Oferta Nr.: 18/03890/004, Ofertant: SIMBO-PROIECT S.R.L. 7465488.00
1 servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului tehnic și elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea

drumului „R34 Hânceşti – Leova – Cahul – Giurgiulești (modificat din R34 Hânceşti-Leova-Cahul-Slobozia Mare,
conform Hotărârii de G

7465488.00

servicii de proiectare
pentru actualizarea
proiectului tehnic și
elaborarea detaliilor de
execuție pentru
reabilitarea drumului
„R34 Hânceşti – Leova
– Cahul – Giurgiulești
(modificat din R34
Hânceşti-Leova-Cahul-
Slobozia Mare, conform
Hotărârii de G

71322500-6 Bucată 1.00 7465488.00 7465488.00

Oferta Nr.: 18/03890/001, Ofertant: UNIVERSINJ S.R.L. 7323267.00
1 servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului tehnic și elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea

drumului „R34 Hânceşti – Leova – Cahul – Giurgiulești (modificat din R34 Hânceşti-Leova-Cahul-Slobozia Mare,
conform Hotărârii de G

7323267.00

servicii de proiectare
pentru actualizarea
proiectului tehnic și
elaborarea detaliilor de
execuție pentru
reabilitarea drumului
„R34 Hânceşti – Leova
– Cahul – Giurgiulești
(modificat din R34
Hânceşti-Leova-Cahul-
Slobozia Mare, conform
Hotărârii de G

71322500-6 Bucată 1.00 7323267.00 7323267.00

Informaţia privind corespunderea cerinţelor tehnice pentru Servicii se prezintă astfel:

Nr.
poz

S-A CERUT S-A PROPUS Coresp 
undereDenumire poziţie Unit.de măsură Cantitatea Denumire poziţie Unit.de măsură Cantitatea

Oferta Nr.: 18/03890/002, Ofertant: ASTRAL-PROIECT S.R.L.
Lotul Nr. 1, servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului tehnic și elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului „R34 Hânceşti – Leova –
Cahul – Giurgiulești (modificat din R34 Hânceşti-Leova-Cahul-Slobozia Mare, conform Hotărârii de G

1 servicii de proiectare pentru
actualizarea proiectului tehnic și
elaborarea detaliilor de execuție pentru
reabilitarea drumului „R34 Hânceşti –
Leova – Cahul – Giurgiulești (modificat
din R34 Hânceşti-Leova-Cahul-
Slobozia Mare, conform Hotărârii de G

Bucată 1.00 servicii de proiectare pentru
actualizarea proiectului tehnic și
elaborarea detaliilor de execuție pentru
reabilitarea drumului „R34 Hânceşti –
Leova – Cahul – Giurgiulești (modificat
din R34 Hânceşti-Leova-Cahul-
Slobozia Mare, conform Hotărârii de G

Bucată 1.00 Da

Oferta Nr.: 18/03890/003, Ofertant: INTEXNAUCA S.A.
Lotul Nr. 1, servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului tehnic și elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului „R34 Hânceşti – Leova –
Cahul – Giurgiulești (modificat din R34 Hânceşti-Leova-Cahul-Slobozia Mare, conform Hotărârii de G
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1 servicii de proiectare pentru
actualizarea proiectului tehnic și
elaborarea detaliilor de execuție pentru
reabilitarea drumului „R34 Hânceşti –
Leova – Cahul – Giurgiulești (modificat
din R34 Hânceşti-Leova-Cahul-
Slobozia Mare, conform Hotărârii de G

Bucată 1.00 servicii de proiectare pentru
actualizarea proiectului tehnic și
elaborarea detaliilor de execuție pentru
reabilitarea drumului „R34 Hânceşti –
Leova – Cahul – Giurgiulești (modificat
din R34 Hânceşti-Leova-Cahul-
Slobozia Mare, conform Hotărârii de G

Bucată 1.00 Da

Oferta Nr.: 18/03890/004, Ofertant: SIMBO-PROIECT S.R.L.
Lotul Nr. 1, servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului tehnic și elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului „R34 Hânceşti – Leova –
Cahul – Giurgiulești (modificat din R34 Hânceşti-Leova-Cahul-Slobozia Mare, conform Hotărârii de G

1 servicii de proiectare pentru
actualizarea proiectului tehnic și
elaborarea detaliilor de execuție pentru
reabilitarea drumului „R34 Hânceşti –
Leova – Cahul – Giurgiulești (modificat
din R34 Hânceşti-Leova-Cahul-
Slobozia Mare, conform Hotărârii de G

Bucată 1.00 servicii de proiectare pentru
actualizarea proiectului tehnic și
elaborarea detaliilor de execuție pentru
reabilitarea drumului „R34 Hânceşti –
Leova – Cahul – Giurgiulești (modificat
din R34 Hânceşti-Leova-Cahul-
Slobozia Mare, conform Hotărârii de G

Bucată 1.00 Da

Oferta Nr.: 18/03890/001, Ofertant: UNIVERSINJ S.R.L.
Lotul Nr. 1, servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului tehnic și elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului „R34 Hânceşti – Leova –
Cahul – Giurgiulești (modificat din R34 Hânceşti-Leova-Cahul-Slobozia Mare, conform Hotărârii de G

1 servicii de proiectare pentru
actualizarea proiectului tehnic și
elaborarea detaliilor de execuție pentru
reabilitarea drumului „R34 Hânceşti –
Leova – Cahul – Giurgiulești (modificat
din R34 Hânceşti-Leova-Cahul-
Slobozia Mare, conform Hotărârii de G

Bucată 1.00 servicii de proiectare pentru
actualizarea proiectului tehnic și
elaborarea detaliilor de execuție pentru
reabilitarea drumului „R34 Hânceşti –
Leova – Cahul – Giurgiulești (modificat
din R34 Hânceşti-Leova-Cahul-
Slobozia Mare, conform Hotărârii de G

Bucată 1.00 Da

Comentarii privind evaluarea ofertelor:
În temeiul analizei efectuate cel mai mic preţ a fost propus de către operatorul economic S.R.L.,,Universinj,, în sumă de 7 323 267,00 (șapte milioane trei sute douăzeci și trei mii
două sute șasezeci și șapte lei) fără TVA și 8 787 921,00 (opt milioane șapte sute optzeci și șapte mii nouă sute douăzeci și unu lei) inclusiv TVA. Luând în consideraţie specificul
serviciilor, operatorul economic S.R.L.,,Universinj,, a dat dovadă de o corespundere adecvată cu exigenţele înaintate faţă de specificul achiziţiei. Ţinând cont de cele menţionate, în
conformitate cu legislaţia în vigoare din Republica Moldova grupul de lucru, prin unanimitate de voturi a hotărât adjudecarea prestării serviciilor de proiectare pentru actualizarea
proiectului tehnic și elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului „R34 Hânceşti – Leova – Cahul – Giurgiulești (modificat din R34 Hânceşti-Leova-Cahul-
Slobozia Mare, conform Hotărârii de Guvern nr. 1468 din 30.12.2016). Sectorul 1: km 0+00 – km 42+200  Sectorul 2: km 42+200 – 83+000, operatorului economic
S.R.L.,,Universinj,, care a propus cel mai mic preţ al ofertei în valoare de 7 323 267,00 (șapte milioane trei sute douăzeci și trei mii două sute șasezeci și șapte lei) fără TVA și 8
787 921,00 (opt milioane șapte sute optzeci și șapte mii nouă sute douăzeci și unu 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.

Ofertanţii respinţi/descalificaţi:
NU SÎNT 

Ofertanţii respinţi/descalificaţi din cauza neprezentării/necorespunderii documentelor de calificare:
NU SÎNT 

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:
NU SÎNT 

Rezultatele evaluării ofertelor:
În rezultatul examinării, evaluării şi comparării ofertelor, în baza hotărârii grupului de lucru expusă în Procesul Verbal Nr. 18/03890/001 din 29.09.2018 au fost desemnate
câştigătoare următoarele oferte:

Oferta Nr. 18/03890/001, Ofertant UNIVERSINJ S.R.L.

LOT
Preţ unitar

cu TVA
Preţ unitar
fără TVANr. poz

Denumirea
bunurilor/serviciilo

r/lucrărilor
Unit. Măs. Cant. solicitată Cant. propusă Cant. contract.

Lotul Nr. 1, servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului tehnic și elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea
drumului „R34 Hânceşti – Leova – Cahul – Giurgiulești (modificat din R34 Hânceşti-Leova-Cahul-Slobozia Mare, conform
Hotărârii de G

8787921.00 7323267.00

1 servicii de proiectare
pentru actualizarea
proiectului tehnic și
elaborarea detaliilor de
execuție pentru
reabilitarea drumului
„R34 Hânceşti – Leova
– Cahul – Giurgiulești
(modificat din R34
Hânceşti-Leova-Cahul-
Slobozia Mare,
conform Hotărârii de G

Bucată 1.00  1.00  1.00 8787921.00 7323267.00

 
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 prestarea serviciilor de proiectare care fac obiectul licitaţiei publice nr. 18/03890 din
28.09.2018, în vederea achiziţionării serviciilor de proiectare pentru actualizarea proiectului tehnic și elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului „R34 Hânceşti –
Leova – Cahul – Giurgiulești (modificat din R34 Hânceşti-Leova-Cahul-Slobozia Mare, conform Hotărârii de Guvern nr. 1468 din 30.12.2016). Sectorul 1: km 0+00 – km
42+200  Sectorul 2: km 42+200 – 83+000, contractantul câştigător este S.R.L.,,Universinj,, cu oferta valorică de 7 323 267,00 (șapte milioane trei sute douăzeci și trei mii două
sute șasezeci și șapte lei) fără TVA și 8 787 921,00 (opt milioane șapte sute optzeci și șapte mii nouă sute douăzeci și unu lei) inclusiv TVA. Termenul limită de predare a
documentației de proiect – decembrie 2018. 2. În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, autoritatea contractantă va anunţa şi va invita în scris ofertantul câştigător
S.R.L.,,Universinj,, pentru semnarea contractului și constituirea garanţiei de bună execuţie. Autoritatea contractantă va comunica, de asemenea, în scris celorlalţi ofertanţi
participanți rezultatul licitaţiei, prezentând, sintetic, motivele pentru care oferta lor nu a fost adjudecată. 3. Contractul de execuţie a serviciilor va fi încheiat cu ofertantul câştigător
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 necâştigători.

Înştiinţarea ofertanţilor:
În termen de 3 zile de la data luării deciziei, toţi ofertanţii au fost informaţi despre rezultatele procedurii de achiziţie publică prin scrisoarea Nr. 11-26/3111 din 01.10.2018.

Contractele de achiziţie încheiate:
Drept urmare, în termenul stabilit, au fost încheiate cu ofertanţii câştigători contractele de achiziţie, după cum urmează:

Tipul Nr. înregistrare
dat de AC

Data
încheierii

Cod CPV Nr. contract
în SIA RSAP

Termen de
valabilitate

Operator Economic Suma cu TVA Nr. contracte
individualizate
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Contract de
achiziţie

11-19/427 11.10.2018 71322500-6 18/03890/001 31.12.2019 UNIVERSINJ S.R.L. 8787921.00 0

 
 
Prin prezenta dare de seamă, care este identică cu cea aprobată şi postată în cadrul Sistemului Informaţional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL
ACHIZIŢIILOR PUBLICE”, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării procedurii de achiziţie publică, fapt pentru care poartă
răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

 
 
Conducătorul grupului de lucru: IURIE PAŞA


