HOTĂRÎREA nr. 57/06
grupului de lucru al Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor.”cu privire la evaluarea
ofertelor conform licitaţiei publice nr. 1626/08 din 03.10.2008 în vederea
achiziţionării lucrărilor de reabilitare a drumului R30 Anenii Noi-Căuşeni-Ştefan
Vodă-frontieră cu Ucraina (sectorul satul Olăneşti-oraşul Căuşeni)
06 noiembrie 2008

mun.Chişinău

Grupul de lucru numit prin ordinul Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”
Nr. 1 din 10.01.2008, a efectuat evaluarea ofertelor în următoarea componenţă:
Preşedintele grupului:
- Serghei Guţul – manager-şef adjunct;
Vicepreşedinte:
- Iurie Paşa - director, direcţia construcţii şi reparaţii capitale;
Secretar:
- Veaceslav Teleman – şef, serviciu licitaţii;
Membrii grupului:
- Andrei Cuculescu – director, direcţia gospodăria rutieră, Ministerul
Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor;
- Viorel Pană – şef adjunct, direcţia finanţele economiei naţionale şi investiţii
capitale a Ministerului Finanţelor;
- Valeriu Cotruţă – specialist principal, direcţia control materiale şi articole în
construcţi, Inspecţia de Stat în Construcţii;
- Serghei Nicoluşco – şef, serviciu tehnico-operativ;
- Ludmila Procopova – şef, serviciul planificare, normative tehnice şi standarde;
- Cornelia Popa– specialist principal, serviciul administrativ şi resurse umane.
Investiţia supusă licitaţiei este: lucrări de reabilitare a drumului R30 Anenii NoiCăuşeni-Ştefan Vodă-frontieră cu Ucraina (sectorul satul Olăneşti-oraşul Căuşeni).
Cap.I Principalele date legate de pregătirea licitaţiei
1. Finanţarea lucrării se derulează prin: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”
2. Organizatorul licitaţiei: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”
3. Investitorul: Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor
4. Forma de licitaţie aleasă: licitaţie deschisă (publică) cu contract de antrepriză
5. Anunţ publicitar în BAP nr. 71 din 19.09.2008
Anunţul publicitar conţine principalele cerinţe
ale
Regulamentului de
30
licitaţii prevede data de 03.10.2008 ora 10 ca termen limită de depunere a
ofertelor şi data de 03.10.2008 ora 1100 pentru deschiderea publică a ofertelor la
sediul organizatorului licitaţiei Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”
6. 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.

Cap.II Modul de organizare şi derulare a licitaţiei
Conform anunţului publicat în BAP nr.71 din 19.09.2008, la data de 03.10.2008 a
fost anunţată licitaţia publică nr. 1626/08, în vederea achiziţionării lucrărilor de
reabilitare a drumului R30 Anenii Noi-Căuşeni-Ştefan Vodă-frontieră cu Ucraina
(sectorul satul Olăneşti-oraşul Căuşeni).
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.1123 din 15.09.2003.
Conform anunţului publicat s-au prezentat pentru procurarea documentelor de
licitaţie un număr de 4 (patru) operatori economici, la deschiderea licitaţie participînd
un număr de 4 (patru) operatori economici după cum urmează:
1. Î.M.”Badprim”S.R.L. or. Chişinău, str. Gh. Asachi 77/z, tel. 213580,
reprezentată prin juristul dl Ion Candu.
2. S.A.”Zidcalten” or. Hînceşti, str. Industrială 7, tel. 026923444, reprezentată prin
contabilul dna Nina Robu.
3. S.A.”Transcon-M”, or. Chişinău, str. V. Alexandri 119a, tel. 220252, reprezentată
prin directorul dl Dumitru Iovv.
4. S.R.L.”Rutador”, or. Chişinău, bd. Renaşterii 22/1, tel. 221456, reprezentată prin
managerul, dl Vitalie Nedelcu.
Deschiderea licitaţiei a avut loc la sediul organizatorului licitaţiei în ziua de
03.10.2008 ora 1100 în prezenţa membrilor grupului de lucru şi reprezentanţilor
împuterniciţi ai operatorilor economici.
Operatorii economici s-au convins de integritatea sigiliilor de pe plicurile cu
oferte, după care a urmat deschiderea plicurilor fiecărui operator economic în parte.
După deschiderea fiecărei oferte în parte grupul de lucru a verificat conţinutul
acestora privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate de autoritatea
contractantă prin documentele de licitaţie, a descris situaţiile prezentate în oferte şi a
dat citire principalelor date referitoare la valoarea ofertelor, perioada de valabilitate,
termenul executării lucrărilor, garanţia bancară pentru ofertă, etc.
Pentru a asigura transparenţa necesară şi pentru ca toţi participanţii la licitaţie
să i-a cunoştinţă de aceste date, ele se afişează la un loc vizibil de la distanţă, sub
formă de tabel, prezentate astfel:
Denumirea
operatorului economic
Î.M.”Badprim”S.R.L.
S.A.”Zidcalten”
S.A.”Transcon-M”
S.R.L.”Rutador”

Valoarea
ofertei fără
TVA, lei

Valoarea
ofertei cu TVA,
lei

27671158,96
30833385,8
24551333,16

33205390,74
37000063

28696971,41

29461599,79
34436365,69

Durata de
execuţie a
lucrărilor
3,5 luni
5 luni
8 luni
8 luni

Garanţia
bancară, lei

Durata de
valabilitate

350 000
340 000
400 000

45 zile
6 luni
45 zile
45 zile

Operatorul economic S.A.”Zidcalten” nu a constituit garanţia bancară pentru
ofertă, din care considerente oferta dată va fi respinsă.
La deschiderea şedinţei de licitaţie s-a întocmit procesul-verbal nr. 106 din
03.10.2008, care a fost semnat de membrii grupului de lucru şi de reprezentanţii
operatorilor economici.

Cap.III Analiza şi verificarea ofertelor de către grupul de lucru
Pentru evaluare şi adjudecare, s-a aplicat criteriul – preţul cel mai scăzut cu
corespunderea tuturor cerinţelor înaintate.
Oferta cîştigătoare este cea care are cel mai mic preţ şi întruneşte toate
cerinţele minime de calificare.
Criteriul de apreciere prin preţul cel mai scăzut a fost comunicat operatorilor
economici prin documentele de licitaţie.
Achiziţionarea lucrărilor de reabilitare a drumului R30 Anenii Noi-CăuşeniŞtefan Vodă-frontieră cu Ucraina (sectorul satul Olăneşti-oraşul Căuşeni) conform
licitaţiei publice menţionate urmau a fi operate în baza Hotărîrii Guvernului
Republicii Moldova nr. 970-24 din 11.08.2008, care prevedea alocarea mijloacelor
financiare necesare pentru continuarea lucrărilor de construcţie în anul 2008.
În acest context, pînă în prezent, nu au fost alocate mijloace financiare conform
Hotărîrii menţionate, întru executarea lucrărilor rutiere la obiectul nominalizat.
Cap.IV Rezultatele licitaţiei
1. În baza celor menţionate, ţinînd cont de timpul deja nefavorabil întru
executarea lucrărilor de construcţie, grupul de lucru a hotărît prin unanimitate de
voturi anularea licitaţiei publice nr. 1626/08, din 03.10.2008 în vederea achiziţionării
lucrărilor de reabilitare a drumului R30 Anenii Noi-Căuşeni-Ştefan Vodă-frontieră
cu Ucraina (sectorul satul Olăneşti-oraşul Căuşeni).
2. În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, autoritatea contractantă va
comunica în scris operatorilor economici participanţi la licitaţie despre decizia
primită şi va elibera garanţiile bancare pentru ofertă.
3. Autoritatea contractantă va înainta în modul stabilit către Agenţia Rezerve
Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare darea de seamă privind rezultatele
licitaţiei.
Toată documentaţia care a stat la baza adoptării prezentei hotărîri de
adjudecare se află la sediul Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”.
Hotărîrea de adjudecare s-a încheiat astăzi 06 noiembrie 2008, la sediul
organizatorului licitaţiei.
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