HOTĂRÎREA nr. 17
a grupului de lucru cu privire la evaluarea ofertelor conform licitaţiei publice
nr. 260/12 din. 20.02.2012, în vederea achiziţionării lucrărilor de reparaţie curentă
a drumurilor publice din pietriş amplasate teritorial în zona de centru a republicii
incluzînd raioanele Anenii Noi, Călăraşi, Căuşeni, Criuleni, Hînceşti, Ialoveni,
Nisporeni, Orhei, Rezina, Ştefan Vodă, Străşeni, Ungheni, conform necesităţilor
Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”
27 februarie 2012

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 Paşa - manager-şef adjunct
Vicepreşedinte:
- Valeriu Cotruţă - şef direcţie construcţii şi reparaţii capitale
Secretar:
- Veaceslav Teleman - şef serviciul licitaţii
Membrii grupului:
_ Andrei Cuculescu - şef direcţie dezvoltare a drumurilor , Ministerul
Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor
- Viorel Pană – şef adjunct direcţie finanţele economiei naţionale, cheltuieli
capitale şi achiziţii publice a Ministerului Finanţelor;
- Mihai Bariz - reprezentant Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor
specialist principal, direcţia control materiale şi articole în construcţii,
Inspecţia de Stat în Construcţii;
- Alexandru Ghiţu – şef serviciul juridic
- Cristian Drăgălin - consultant serviciul licitaţii
- Ruslan Anii - consultant serviciul tehnico-operativ.
Investiţia supusă licitaţiei este: achiziţionarea lucrărilor de reparaţie curentă a
drumurilor publice din pietriş amplasate teritorial în zona de centru a republicii
incluzînd raioanele Anenii Noi, Călăraşi, Căuşeni, Criuleni, Hînceşti, Ialoveni,
Nisporeni, Orhei, Rezina, Ştefan Vodă, Străşeni, Ungheni.
I. Principalele date legate de pregătirea licitaţiei
1. Sursa de finanţare: Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier
pe anul 2012
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. 10/12 din 03.02.2012

Anunţul publicitar conţine principalele cerinţe
ale Regulamentului de
30
licitaţii prevede data de 20.02.2012 ora 9 ca termen limită de depunere a
ofertelor şi data de 20.02.2012 ora 1000 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
25 (douăzeci şi cinci) operatori economici, după cum urmează:
-S.A.,,Drumuri Căuşeni”, or. Căuşeni, str. Tighinei 2a, tel. 024326562;
-S.A.,,Drumuri Ungheni”, or. Ungheni, str.Industrială 3, tel. 023625332;
-S.A.,,Lusmecon”, or. Chişinău, bd. G. Vieru 22/1, tel. 473902;
-S.A.,,Drumuri Străşeni”, or. Străşeni, str. Orheiului 1, 0237 22333
-S.A.,,Drumuri Nisporeni”, or. Nisporeni, str. Industriala, tel. 026422865;
- S.R.L.,,Construm”, or. Chişinău, str. Neaga 26a, tel. 592643;
-S.A.,,Drumuri Căinari”, or. Căinari, str. Ştefan Vodă, tel 027722369;
-S.R.L.,,Nirom Roz”, or. Călăraşi, str. Al. cel Bun 22, tel. 024420121;
-S.A.,,Drumuri Călăraşi”, or. Călăraşi, str. Alexandri 4, tel. 024420340;
-S.A.,,Drumuri Hînceşti”, or. Hînceşti, str. M. Hîncu 231, tel. 026923534;
-S.A.,,Drumuri Rezina”, or. Rezina, str. Energeticienilor 8, tel 025422657;
-S.A.,,Drumuri Ştefan Vodă”, or. Ştefan Vodă, Zona Industrială, tel.
024223167;
- S.R.L.”Şahrevar” or. Rezina, str. Lomonosov 176, tel. 025424873;
- S.R.L.”Diacons-Drum” or.Hînceşti, str.M. Hîncu 202, of.2, tel.026922401;
- S.R.L.”Lacatuş”, or. Cricova, str. Chişinăului 92 a, tel. 453364;
- S.R.L.”Dromas-Cons”, or. Chişinău, bd. Moscovei 11, of. 175, tel. 922935;
- S.R.L.”Cons Viand” or. Ungheni, str. Naţională 33, tel. 023620496;
- S.R.L.”Neledimpex” mun. Chişinău, c. Băcioi, str. Doina 38, tel. 381916;
- S.A.”Magistrala”, or. Bălţi, str. 31 August 20b, tel. 23125022;
- S.A.”Edilitate” or. Chişinău, str. M. Eminescu, 49, tel. 224250;
- Î.M. ”Badprim”S.R.L. or. Chişinău, str, G. Asachi 77z, tel. 224465;
- S.R.L.”Lincons” or. Chişinău, str. Industrială 50, tel. 410094;
- S.R.L.”Activrut”, or. Chişinău, str. V. Alexandri 119a, tel. 293976;
- S.R.L.”Iux Com” or. Chişinău, str. Bucureşti 60/1, tel. 218814;
- S.R.L.”Rutador”, or. Chişinău, str. Florilor 32/1, tel. 310451;
La deschiderea licitaţiei participînd un număr de 20 (douăzeci) operatori
economici, după cum urmează:
- S.R.L.”Şahrevar” reprezentată de directorul dl Anatolie Cucerenco;
- S.A.,,Drumuri Rezina” reprezentată de şef STEP Valentina Burduja;

S.A.,,Drumuri Hînceşti” reprezentată de directorul dl Ruslan Nagacevschi;
S.A.,,Drumuri Căuşeni” reprezentată de directorul dl Mihail Gangan
S.R.L.”Lacatuş” reprezentată de directorul dl Matei Dascalescu;
S.A.,,Drumuri Ştefan Vodă” reprezentată de şef STEP dna Ana Tanasev;
S.R.L.,,Construm” reprezentată de inginer-şef Alexandru Lola;
S.A.,,Drumuri Căinari” reprezentată de directorul dl Nicolae Vidraşcu;
S.R.L.”Lincons” reprezentată de directorul dl Gheorghe Cojocaru;
S.R.L.,,Nirom Roz” reprezentată de şef STEP Alexandru Rogai;
S.A.,,Drumuri Călăraşi” reprezentată de directorul dl Alexandru Dodon
S.A.,,Drumuri Ungheni” reprezentată de directorul dl Leonid Morcov;
S.A.,,Lusmecon” reprezentată de şef STEP dl Ion Cocerva;
S.R.L.”Activrut” reprezentată de director tehnic dna Ludmila Cernei;
S.A.,,Drumuri Nisporeni” reprezentată de directorul dl Feodor Vasilache,
S.A.”Magistrala” reprezentată de şef STEP dl Valentin Clemenco;
S.R.L.”Cons Viand” reprezentată de directorul dl Victor Saculţanu;
S.R.L.”Dromas-Cons” reprezentată de şef STEP dna Larisa Movileanu;
S.A.”Edilitate” reprezentată de inginer-şef dl Leonid Pozdneacov;
cu întîrziere s-a prezentat
- S.A.”Drumuri Străşeni” reprezentată de şef STEP dl Tudor Pan.

-

Deschiderea licitaţiei a avut loc la sediul organizatorului Î.S.”Administraţia de Stat
a Drumurilor” în ziua de 20.02.2012 la ora 1000 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

S.R.L.”Şahrevar”
S.A.,,Drumuri Rezina”
S.A.,,Drumuri Hînceşti”
S.A.,,Drumuri Căuşeni”
S.R.L.”Lacatuş”
S.A.,,Drumuri Ştefan
Vodă”

Valoarea ofertei, lei
inclusiv TVA

Garanţia
bancară, lei

Termen
de
execuţie

Perioada de
valabilitate

Lotul 10 726 709,66
Lotul 10 689 171,34
Lotul 6 2 738 057,00
Lotul 3 2 047 028,40
Lotul 9 1 989 000,90
Lotul 10 973 904,83

6 500
6 891,71
27 381
22 000

Mai 2012

3 luni

45 zile
Iunie 2012
60 zile
45 zile

30 000

Iunie 2012
Iulie 2012

45 zile

40 000

August
2012

45 zile

Lotul 11 3386449,94

Mai 2012
3 luni

S.A.,,Drumuri CălăraŞi”

Lotul 1 953 685,43
Lotul 4 4 311 591,67
Lotul 5 464 004,96
Lotul 4 4 208 462,00
Lotul 1 802 647,45
Lotul 7 897 739,93
Lotul 8 4168924,54
Lotul 12 948 532,90
Lotul 2 1 145 403,37
Lotul 8 4 527 047,02
Lotul 9 2 560315,44
Lotul 12 1249530,97
Lotul 13 2656230,02
Lotul 2 999 398,40

S.A.,,Drumuri Ungheni”

Lotul 13 2070113,45

S.R.L.,,Construm”
S.A.,,Drumuri Căinari”
S.R.L.”Lincons”

S.R.L.,,Nirom Roz”

S.A.,,Lusmecon”

S.R.L.”Activrut”

S.A.,,Drumuri
Nisporeni”
S.A.”Magistrala”
S.R.L.”Cons Viand”

S.R.L.”Dromas-Cons”

S.A.”Edilitate”

60 000

5 luni

45 zile

45 000

6 luni

45 zile

80 000

1 lună
1 lună
2 luni
1 lună

45 zile

135 000

8 luni

45 zile

10 300

45 zile

20 701,13

4 luni
August
2012

22 000

4 luni

45 zile

111 056

5 luni

63 zile

3741124,00

40 000

5 luni

60 zile

Lotul 8 3742558,75
Lotul 13 1956145,78
Lotul 13 1634974,22
Lotul 12 895 560,00
Lotul 9 1 514 882,00
Lotul 7 939 998,00
Lotul 4 3 638 924,00
Lotul 1 728 482,00
Lotul 1 745 560,00
Lotul 5 425 555,00
Lotul 7 892 792,00
Lotul 9 2 156 836,00

38 000
20 000
20 000
9 000
15 500
14 000
36 500
7 000

6 luni
5 luni
3 luni
150 zile
120 zile
150 zile
180 zile
90 zile

47 000

30 zile

Lotul 1 783 187,00
Lotul 9 1 241 608,00
Lotul 1 937 580,25
Lotul 2 1190660,44
Lotul 5 401 579,34
Lotul 6 3783025,35
Lotul 7 1048463,08
Lotul 9 1694674,22
Lotul 10 786 578,20
Lotul 12 1200901,47
Lotul 8

45 zile

45 zile
45 zile

45 zile

45 zile

La deschiderea şedinţei de licitaţie a fost întocmit procesul-verbal nr.21 din
20.02.2012, care a fost semnat de membrii grupului de lucru şi reprezentanţii
operatorilor economici.

III. Analiza şi verificarea ofertelor de către grupul de lucru
Pentru evaluare şi adjudecare, s-a aplicat criteriul – preţul cel mai mic pe
fiecare lot în parte cu corespunderea tuturor cerinţelor înaintate prin documentele
de licitaţie. Oferta cîştigătoare este cea care are cel mai mic preţ pe fiecare lot în
parte şi întruneşte toate cerinţele minime de calificare. Criteriul de apreciere prin
preţul cel mai mic a fost comunicat operatorilor economici prin documentele de
licitaţie.
Conform ofertelor prezentate grupul de lucru a constatat că pentru loturile
3, 4, (amplasat teritorial în rn. Căuşeni), lotul 6, (amplasat teritorial în rn.
Hănceşti), lotul 11, (amplasat teritorial în rn. Ştefan Vodă), s-au calificat mai
puţin de trei operatori economici la fiecare lot în parte, din care considerente
ofertele date nu vor fi evaluate şi achiziţia lucrărilor prevăzute conform loturilor 3,
4, 6, 11 se anulează, cu organizarea unei noi proceduri de achiziţie în modul
stabilit.
La examinarea documentelor de calificare prezentate de către participanţi s-a
constatat că toţi operatorii economici participanţi la licitaţie au prezentat oferte
care corespund cerinţelor minime de calificare solicitate prin documentele de
licitaţie ce ţine de experienţă similară, asigurare cu personal calificat şi tehnică
rutieră specializată care urmează a fi antrenată la execuţia lucrărilor. De asemenea
au fost prezentate toate certificatele de la organele de control, sau constituit
garanţiile pentru ofertă, devizele şi alte documente necesare calificării. S-a
constatat că la întocmirea ofertelor de către operatorii economici S.A.,,Lusmecon”
pentru lotul 9 şi S.RL. `Dromas Cons” pentru lotul 4 au fost comise greşeli şi
anume, au fost micşorate volumele de lucrări contra celor indicate în caietul de
sarcini şi calculate incorect cheltuielile pentru transportarea materialelor. Astfel
ofertele S.A.,,Lusmecon” pentru lotul 9 şi S.RL. `Dromas Cons” pentru lotul 4 au
fost respinse.
Ceilalţi operatori economici, la elaborarea ofertelor ce ţine de devizele
desfăşurate, au elaborat devizele în conformitate cu cerinţele normativelor tehnice
în vigoare, incluzând toate lucrările şi respectînd toate normele de consum a
materialelor.
Oferta operatorului economic S.A.,,Drumuri-Străşeni”, prezentată cu
întîrziere nu a fost luată în consideraţie şi restituită ofertantului.
IV. Adjudecarea licitaţiei
În baza evaluării efectuate conform loturilor propuse la licitaţie, cel mai
mic preţ a ofertei cu corespunderea tuturor cerinţelor după cum urmează :
La lotul 1 (amplasat teritorial în rn. Anenii Noi) a fost propus de operatorul
economic S.R.L.”Dromas-Cons” în sumă 728 482,00 (şapte sute douăzeci şi opt
mii patru sute optzeci şi doi lei 00 bani) inclusiv TVA.
La lotul 2 (amplasat teritorial în rn. Călăraşi) cel mai mic preţ a ofertei cu
corespunderea tuturor cerinţelor fost propus de operatorul economic S.A”DrumuriCălăraşi” în sumă 999 398,40 (nouă sute nouăzeci şi nouă mii trei sute nouăzeci şi
opt lei 40 bani) inclusiv TVA.
La lotul 5 (amplasat teritorial în rn. Criuleni) cel mai mic preţ a ofertei cu
corespunderea tuturor cerinţelor a fost propus de operatorul economic

S.R.L.,,Activrut” în sumă 401 579,34 ( patru sute unu mii cinci sute şaptezeci şi
nouă lei 34 bani) inclusiv TVA
La lotul 7 (amplasat teritorial în rn. Ialoveni) cel mai mic preţ a ofertei cu
corespunderea tuturor cerinţelor a fost propus de operatorul economic
S.A.,,Edilitate” în sumă 892 792,00 (opt sute nouăzeci şi două mii şapte sute
nouăzeci şi doi lei 00 bani) inclusiv TVA.
La lotul 8 (amplasat teritorial în rn. Nisporeni) cel mai mic preţ a ofertei cu
corespunderea tuturor cerinţelor a fost a fost propus de operatorul economic
S.A,,Drumuri-Nisporeni” în sumă 3 741 124,00 (trei milioane şapte sute patruzeci
şi unu mii o sută douăzeci şi patru lei 00 bani) inclusiv TVA.
La lotul 9 (amplasat teritorial în rn. Orhei) cel mai mic preţ a ofertei cu
corespunderea tuturor cerinţelor a fost propus de operatorul economic
S.R.L,,Dromas-Cons ” în sumă 1 514 882,00 (un milion cinci sute paisprezece mii
opt sute optzeci şi doi lei 00 bani) inclusiv TVA.
La lotul 10 (amplasat teritorial în rn. Rezina) cel mai mic preţ a ofertei cu
corespunderea tuturor cerinţelor a fost propus de operatorul economic
S.A.,,Drumuri-Rezina” în sumă 689 171,34 (şase sute optzeci şi nouă mii o sută
şaptezeci şi unu lei 34 bani) inclusiv TVA.
La lotul 12 (amplasat teritorial în rn. Străşeni) cel mai mic preţ a ofertei cu
corespunderea tuturor cerinţelor a fost propus de operatorul economic
S.R.L.,,Dromas-Cons” în sumă 895 560,00 ( opt sute nouăzeci şi cinci mii cinci
sute şaizeci lei 00 bani) inclusiv TVA.
La lotul 13 (amplasat teritorial în rn. Ungheni) cel mai mic preţ a ofertei cu
corespunderea tuturor cerinţelor a fost propus de operatorul economic S.R.L,,Cons
Viand” în sumă 1 634 974,22 (un milion şase sute treizeci şi patru mii nouă sute
şaptezeci şi patru lei 22 bani) inclusiv TVA.
În urma evaluării efectuate s-a constatat corespunderea ofertelor cu cerinţele
documentelor de licitaţie din care considerente ofertele agenţilor economici
menţionaţi, se consideră conforme şi pot fi adjudecate ca fiind cîştigătoare.
Luînd în consideraţie specificul lucrărilor, operatorii economici desemnaţi
cîştigători au dat dovadă de o corespundere adecvată cu exigenţele înaintate faţă de
specificul achiziţiei. Ţinînd cont de cele menţionate, în conformitate cu legislaţia în
vigoare din Republica Moldova, grupul de lucru prin unanimitate de voturi a
hotărît adjudecarea execuţiei lucrărilor de reparaţie curentă a drumurilor publice
din pietriş amplasate teritorial în zona de centru a republicii incluzînd raioanele
Anenii Noi, Călăraşi, Criuleni, Ialoveni, Nisporeni, Orhei, Rezina, Străşeni,
Ungheni, operatorilor economici : S.R.L.”Dromas Cons” pentru lotul 1,9,12;
S.A.”Drumuri Călăraşi”, lotul 2; S.R.L.”Activrut”, lotul 5; S.A.”Edilitate”, lotul 7;
S.A.”Drumuri Nisporeni, lotul 8; S.A.”Drumuri Rezina”, lotul 10; S.R.L.”Cons
Viand”, lotul 13.
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 prezentate, în urma analizei
HOTĂRĂŞTE:
În conformitate cu legislaţia în vigoare, se stabileşte că, pentru execuţia
lucrărilor care fac obiectul licitaţiei publice nr. 260/12 din 20.02.2012, în vederea
achiziţionării lucrărilor de reparaţie curentă a drumurilor publice din pietriş
amplasate teritorial în zona de centru a republicii incluzînd raioanele Anenii Noi,
Călăraşi, Căuşeni, Criuleni, Hînceşti, Ialoveni, Nisporeni, Orhei, Rezina, Ştefan
Vodă, Străşeni, Ungheni, contractanţii cîştigători se stabilesc:
La lotul 1 (amplasat teritorial în rn. Anenii Noi) - S.R.L.”Dromas-Cons” cu
oferta în sumă 728 482,00 (şapte sute douăzeci şi opt mii patru sute optzeci şi doi
lei 00 bani) inclusiv TVA, termenul limită de execuţie – 3 luni;
La lotul 2 (amplasat teritorial în rn. Călăraşi) - S.A”Drumuri-Călăraşi” cu
oferta în sumă 999 398,40 (nouă sute nouăzeci şi nouă mii trei sute nouăzeci şi opt
lei 40 bani) inclusiv TVA, termenul limită de execuţie – 4 luni;
La lotul 5 (amplasat teritorial în rn. Criuleni) - S.R.L.,,Activrut” cu oferta în
sumă 401 579,34 ( patru sute una mie cinci sute şaptezeci şi nouă lei 34 bani)
inclusiv TVA, termenul limită de execuţie – 5 luni;
La lotul 7 (amplasat teritorial în rn. Ialoveni) - S.A.,,Edilitate” cu oferta în
sumă 892 792,00 (opt sute nouăzeci şi două mii şapte sute nouăzeci şi doi lei 00
bani) inclusiv TVA, termenul limită de execuţie – 1 lună;
La lotul 8 (amplasat teritorial în rn. Nisporeni) - S.A,,Drumuri-Nisporeni”
cu oferta în sumă 3 741 124,00 (trei milioane şapte sute patruzeci şi una mie o
sută douăzeci şi patru lei 00 bani) inclusiv TVA, termenul limită de execuţie – 5
luni;
La lotul 9 (amplasat teritorial în rn. Orhei) - S.R.L,,Dromas-Cons ” cu ofert
în sumă 1 514 882,00 (un milion cinci sute paisprezece mii opt sute optzeci şi doi
lei 00 bani) inclusiv TVA, termenul limită de execuţie – 4 luni;
La lotul 10 (amplasat teritorial în rn. Rezina) - S.A.,,Drumuri-Rezina” cu
oferta în sumă 689 171,34 (şase sute optzeci şi nouă mii o sută şaptezeci şi unu lei
34 bani) inclusiv TVA, termenul limită de execuţie – 3 luni;
La lotul 12 (amplasat teritorial în rn. Străşeni) – S.R.L.”Dromas Cons” cu
oferta în sumă 895 560,00( opt sute nouăzeci şi cinci mii cinci sute şaizeci lei 00
bani) inclusiv TVA, termenul limită de execuţie – 5 luni;
La lotul 13 (amplasat teritorial în rn. Ungheni) - S.R.L,,Cons Viand” cu
oferta în sumă 1 634 974,22 (un milion şase sute treizeci şi patru mii nouă sute
şaptezeci şi patru lei 22 bani) inclusiv TVA, termenul limită de execuţie – 3 luni.
2. În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, autoritatea
contractantă va anunţa şi va invita în scris operatorii economici cîştigători pentru a

constitui garanţia de bună execuţie şi semna contractele de antrepriză. Autoritatea
contractantă va comunica, de asemenea, în scris celorlalţi ofertanţi necîştigători
rezultatul licitaţiei, prezentînd, sintetic, motivele pentru care oferta lor nu a fost
adjudecată.
3. Contractul de execuţie a lucrărilor va fi încheiat cu ofertanţii cîştigători
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 ofertă.
4. Pentru loturile 3,4,6,11, va fi anunţată o nouă procedură de achiziţie în
termenii legali.
MEMBRII GRUPULUI DE LUCRU:
Iu. Paşa
V. Cotruţă
V. Teleman
A.Cuculescu
Viorel Pană
M. Bariz
A. Ghiţu
C. Drăgălin
R. Anii
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