
HOTĂRÎREA nr. 50
cu privire la evaluarea ofertelor conform licitaţiei publice nr. 1038/11 din 22.06.2011 
în vederea achiziţionării lucrărilor de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul 

R30 Anenii Noi-Căușeni Ștefan Vodă frontieră cu Ucraina, km 3-37, conform 
necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor.”

     28 iunie 2011                                                                                   mun.Chişinău

  Grupul de lucru numit prin ordinul Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” 
Nr. 6 din 24.01.2011, a efectuat evaluarea ofertelor în următoarea componenţă: 

Preşedintele grupului:
- Iurie Pașa – manager-şef adjunct;

Vicepreşedinte:
- Valeriu Cotruță - șef, direcţia construcţii şi reparaţii capitale;

Secretar:
- Veaceslav Teleman – şef, serviciu licitaţii;

Membrii grupului:
- Andrei  Cuculescu  –  şef,  direcţia  dezvoltare  a  drumurilor,  Ministerul 

Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor;
- Viorel  Pană  –  şef  adjunct,  direcţia  finanţele  economiei  naţionale,  cheltuieli 

capitale şi achiziţii publice a Ministerului Finanţelor;
- Andrian  Furdui –  reprezentant  Ministerul  Dezvoltării  Regionale  și 

Construcţiilor,  specialist principal, direcţia organizare, sistematizare și analiză 
a controlului în construcții, Inspecţia de Stat în Construcţii;

- Alexandru Ghițu - șef, serviciul administrativ și resurse umane;

- Cristian Drăgălin – consultant, serviciul licitaţii;

- Ruslan Anii – consultant, serviciul tehnico-analitic.

Investiţia  supusă   licitaţiei   este:  achiziţionarea  lucrărilor  de  aplicare  a 
tratamentului bituminos pe drumul R30 Anenii Noi-Căușeni-Ștefan Vodă frontieră cu 
Ucraina, km 3-37.

I.  Principalele date legate de pregătirea licitaţiei

1. Sursa de finanţare: Programul  privind repartizarea mijloacelor fondului  rutier 
pe anul 2011

2. Finanţarea lucrării se derulează prin: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”
    3. Organizatorul licitaţiei: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”
    4. Investitorul: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor
    5. Forma de licitaţie aleasă: licitaţie deschisă (publică) cu contract de antrepriză
    6. Anunţ publicitar în BAP nr.43din 03.06.2011
    Anunţul  publicitar  conţine   principalele cerinţe  ale  Regulamentului  de  licitaţii 
prevede   data    de 22.06.2011 ora 1030 ca  termen  limită  de  depunere  a ofertelor şi 
data  de  22.06.2011  ora  1100 pentru  deschiderea  publică  a  ofertelor  la  sediul 
organizatorului licitaţiei Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”. 



    7.  Documentele  licitaţiei  au  fost  elaborate  de către  grupul  de  lucru  al 
Î.S.”Administraţia  de  Stat  a  Drumurilor”,  mun.  Chişinău,  str.  Bucuriei  12a, 
tel. 223179 pentru   operatorii economici  în  vederea  întocmirii  corecte  şi  complete 
a ofertelor - valoarea acestor documente este de 200 (două sute) lei.

 
 II. Modul de organizare şi derulare a licitaţiei

Licitaţia a fost  organizată  şi s-a desfăşurat în  conformitate  cu prevederile  Legii 
privind  achiziţiile  publice  nr.96-XVI   din  13  aprilie  2007  şi  ale  Regulamentului 
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.834  din 13.09.2010.

Conform anunţului  publicat  au solicitat documentele  de licitaţie  un număr  de 4 
(patru) operatori economici, la deschiderea licitaţiei participînd un număr de 2 (doi) 
operatori economici, după cum urmează:

- S.R.L.”Ecotehlider”,  or.  Cricova,  str.  Chișinăului  86,  tel.  202272, 
reprezentată de economistul dl Alex Guzun;

- S.C.”GNT  General  Construct”  S.R.L.,  or.  București,  str.  Pipela  29,  tel. 
740745, reprezentată de specialist devize dna Inga Adam.

Deschiderea  licitaţiei a avut  loc  la  sediul  organizatorului  Î.S.”Administraţia  de 
Stat a Drumurilor” în ziua de 22.06.2011  la ora 1100 în prezenţa membrilor grupului 
de lucru şi reprezentanţilor operatorilor economici.

Reprezentanţii operatorilor economici şi membrii grupului de lucru s-au convins 
de  integritatea  sigiliilor  de pe  plicurile  cu oferte,  după  care   a  urmat  deschiderea 
ofertelor.

După deschiderea fiecărei oferte în  parte grupul  de lucru a verificat  conţinutul 
acestora privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate prin documentele de 
licitaţie,  a  descris  situaţiile  prezentate  în  ofertă  şi  a  dat  citire  principalelor  date 
referitoare la valoarea ofertelor, garanţia bancară depusă, termenul execuţiei.

Pentru a asigura transparenţa necesară şi pentru ca toţi participanţii la licitaţie să 
ia cunoştinţă de aceste date, ele se afişează la un loc vizibil de la distanţă, sub formă 
de tabel, prezentate astfel:

Denumirea 
operatorilor 
economici 

Valoarea 
ofertei 

fărăTVA, lei

Valoarea 
ofertei inclusiv 

TVA, lei

Garanţia 
bancară, 

lei

Termenul 
de 

execuţie

Perioada 
de 

valabilitate

S.R.L.”Ecotehlider” 10 045 571 12 054 685 120 550 75 zile 45 zile
S.R.L.”GNT General 
Construct”

13 478 250 16 173 900 161 740 2 luni 45 zile

La  deschiderea  şedinţei  de  licitaţie  a  fost  întocmit  procesul-verbal  nr.  78 din 
22.06.2011,  care  a  fost  semnat  de  membrii  grupului  de  lucru  şi  reprezentanţii 
operatorilor economici. 

III. Analiza şi verificarea ofertelor de către grupul de lucru
Ținînd  cont  de  prevederile  legale,  grupul  de  lucru  nu  a  examinat  ofertele 

prezentate  la  licitație  din  motivul  calificării  numai  a  doi  operatori  economici.  În 
situația  creată  licitația  dată se anulează  și va fi organizată  o nouă  licitație  pentru 
obiectul dat.

  



IV. Adjudecarea licitaţiei
Grupul de lucru prin unanimitate de voturi a hotărît anularea licitației publice 

nr.  1038/11  din  22.06.2011  în  vederea  achiziţionării  lucrărilor  de  aplicare  a 
tratamentului bituminos pe drumul R30 Anenii Noi-Căușeni-Ștefan Vodă frontieră cu 
Ucraina, km 3-37 cu anunțarea unei noi licitații. 

 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.

  
V. Concluzii

Grupul  de  lucru,  analizînd  datele  prezentate  prin  documentele  de  licitaţie, 
procesul verbal de deschidere a licitaţiei şi ofertele propuse, în urma analizei, 

HOTĂRĂŞTE:
1.  În  conformitate  cu  legislaţia  în  vigoare,  se  stabileşte  că  licitaţia  publică 

nr. 1038/11  din  22.06.2011  în  vederea  achiziţionării  lucrărilor  de  aplicare  a 
tratamentului bituminos pe drumul R30 Anenii Noi-Căușeni-Ștefan Vodă frontieră cu 
Ucraina, km 3-37 se anulează.

2. În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, autoritatea contractantă 
va anunţa în scris operatorii  economici participanți despre rezultatele licitației și va 
elibera garanțiile pentru ofertă.

3. Autoritatea contractantă va înainta un demers către Agenția Achiziții Publice 
în vederea anunțării unei noi licitații. 

MEMBRII GRUPULUI DE LUCRU: 

Iu. Pașa _________________
V. Cotruță _________________
V. Teleman _________________
A. Cuculescu _________________
V. Pană        _________________
A. Furdui        _________________

     A. Ghițu                _________________
C. Drăgălin _________________
 R. Anii                  _________________
 


