HOTĂRÎREA nr. 32
cu privire la evaluarea ofertelor conform licitaţiei publice nr. 444/12 din 15.03.2012,
în vederea achiziţionării lucrărilor de reparaţie a îmbrăcămintei rutiere pe drumul
R18 Floreşti-Nicolaevca-Sîngerei, km 0-42 (tronsonul km 25-30), conform
necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor.”
23 martie 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, direcţia construcţii şi reparaţii capitale;
Secretar:
- Veaceslav Teleman – şef, serviciul licitaţii;
Membrii grupului:
- Andrei Cuculescu - şef, direcţia dezvoltare a drumurilor, Ministerul
Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor;
- Mihail Bariz – reprezentant Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor,
specialist principal, direcţia control materiale şi articole în construcţii,
Inspecţia de Stat în Construcţii;
- Viorel Pană – şef adjunct, direcţia finanţele economiei naţionale, cheltuieli
capitale şi achiziţii publice a Ministerului Finanţelor;
- Alexandru Ghiţu - şef, serviciul juridic;
- Cristian Drăgălin – consultant, serviciul licitaţii;
- Ruslan Anii – consultant, serviciul tehnico-operativ.
Obiectul licitaţiei este: lucrări de reparaţie a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R18
Floreşti-Nicolaevca-Sîngerei, km 0-42 (tronsonul km 25-30).
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. Forma de licitaţie aleasă: licitaţie deschisă (publică) cu contract de antrepriză
5. Anunţ publicitar în BAP nr.16 din 24.02.2012
Anunţul publicitar conţine principalele cerinţe ale Regulamentului de licitaţii
prevede data de 15.03.2012 ora 930 ca termen limită de depunere a ofertelor şi data
de 15.03.2012 ora 1000 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.

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
5 (cinci) operatori economici:
- S.R.L.”Flerixon”, or. Floreşti, str. Pieţii 1; tel. 022260809;
- S.R.L”Rutador”, or. Chişinău, str. Florilor 32/1, tel. 310451;
- S.A.”Magistrala”, or. Bălţi, str. 31 August 20b, tel. 023125022;
- S.A.”Drumuri Bălţi”, or. Bălţi, str. Decebal 133, tel. 023171227;
- S.R.L.”Gloria”, or. Bălţi, str. Sevastopol 4A, tel. 023145136.
La deschiderea licitaţiei participînd un număr de 3 (trei) operatori economici, după
cum urmează:
- S.A.”Magistrala”, reprezentată de şef STEP dl Valentin Climenco;
- S.A.”Drumuri Bălţi”, reprezentată de inginerul-şef dl Vasile Cuvşinov;
- S.R.L.”Flerixon”, reprezentată de managerul dl Ghenadie Riner.
Deschiderea licitaţiei a avut loc la sediul organizatorului Î.S.”Administraţia de
Stat a Drumurilor” în ziua de 15.03.2012 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
Valoarea
Valoarea
Garanţia Termenul Perioada
operatorilor
ofertei
ofertei inclusiv bancară,
de
de
economici
fărăTVA, lei
TVA, lei
lei
execuţie valabilitate
6 luni
8 918 330,06 10 701 996,07
117 000
45 zile
S.A.”Magistrala”
5 luni
9 817 232,45
100 000
45 zile
S.A.”Drumuri Bălţi” 8 181 027,04
100
416,66
8 368 054,78 10 041 665,74
7 luni
45 zile
S.R.L.”Flerixon”
La deschiderea şedinţei de licitaţie a fost întocmit procesul-verbal nr. 44 din
15.03.2012, care a fost semnat de membrii grupului de lucru şi reprezentanţii
operatorilor economici.
III. Analiza şi verificarea ofertelor de către grupul de lucru
Oferta cîştigătoare este cea care întruneşte toate cerinţele minime de calificare
şi are cel mai mic preţ. Criteriul de apreciere a ofertei cîştigătoare a fost comunicat
operatorilor economici prin documentele de licitaţie.
Toţi operatorii economici conform ofertelor prezentate au dat dovadă de
dotările tehnice cerute, experienţă similară şi asigurare cu personal de specialitate în

vederea executării lucrărilor rutiere. Deasemenea sau prezentat listele persoanelor
responsabile de executarea lucrărilor şi tehnicii rutiere implicate nemijlocit la
executarea lucrărilor conform cerinţelor şi standardelor tehnice în vigoare. Sau
prezentat toate certificatele constatatoare, licenţa de activitate, certificat de
înregistrare, garanţia bancară şi alte certificate necesare solicitate.
La evaluarea părţii financiare a ofertelor s-a constatat că operatorii economici
participanţi au elaborat devizele în conformitate cu cerinţele normativelor tehnice în
vigoare, incluzînd toate lucrările şi respectînd toate cerinţele înaintate faţă de obiectul
achiziţiei conform caietului de sarcini.
Cel mai mic preţ a ofertei a fost propus de operatorul economic
S.A.” Drumuri Bălţi” în sumă de 9 817 232,45 (nouă milioane opt sute şaptesprezece
mii două sute treizeci şi doi lei 45 bani) inclusiv TVA. Preţul propus nu depăşeşte
preţul estimativ al autorităţii contractante din care considerente oferta dată poate fi
adjudecată ca fiind cîştigătoare.
IV. Adjudecarea licitaţiei
În baza evaluării efectuate cel mai mic preţ a ofertei cu corespunderea tuturor
cerinţelor a fost propus de către operatorul economic S.A.”Drumuri-Bălţi” în sumă
de 9 817 232,45 (nouă milioane opt sute şaptesprezece mii două sute treizeci şi doi lei
45 bani) inclusiv TVA. Luînd în consideraţie specificul lucrărilor, operatorul
economic S.A.”Drumuri-Bălţi” a 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 a
îmbrăcămintei rutiere pe drumul R18 Floreşti-Nicolaevca-Sîngerei, km 0-42
(tronsonul km 25-30) operatorului economic S.A.”Drumuri Bălţi”, care a propus cel
mai mic preţ al ofertei în sumă de 9 817 232,45 (nouă milioane opt sute şaptesprezece
mii două sute treizeci şi doi lei 45 bani) 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.
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, pentru execuţia
lucrărilor care fac obiectul licitaţiei publice nr. 444/12 din 15.03.2012, în vederea
achiziţionării lucrărilor de reparaţie a îmbrăcămintei rutiere pe drumul
R18 Floreşti-Nicolaevca-Sîngerei, km 0-42 (tronsonul km 25-30), contractantul
cîştigător este S.A.”Drumuri Bălţi” care a propus cel mai mic preţ al ofertei în sumă
de 9 817 232,45 (nouă milioane opt sute şaptesprezece mii două sute treizeci şi doi lei
45 bani) inclusiv TVA. Termenul limită de execuţie – 5 luni.
2. În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, autoritatea contractantă
va anunţa şi va invita în scris ofertantul cîştigător S.A.”Drumuri Bălţi” pentru
semnarea contractului de antrepriză şi constituirea garanţiei de bună execuţie.

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 ofertantul cîştigător 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.

MEMBRII GRUPULUI DE LUCRU:
Iu. Paşa
V. Cotruţă
V. Teleman
A. Cuculescu
M. Bariz
V. Pană
A. Ghiţu
C. Drăgălin
R. Anii
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