HOTĂRÎREA
grupului de lucru al Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor" cu privire la
evaluarea ofertelor conform concursului prin cererea ofertelor de preţ
nr. 1838-OP/08 din 28.10.2008 în vederea achiziţionării lucrărilor de reparaţie a
îmbrăcămintei rutiere pe drumul L573 M1 - Obileni – Nemţeni (selectiv).
Nr. 56/06 din 29.10.2008
Grupul de lucru numit prin ordinul Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” nr.4
din 25.01.2008, a efectuat evaluarea şi adjudecarea 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:
- Serghei Nicoluşco – şef, serviciu tehnico-operativ.
Investiţia supusă licitaţiei este: lucrări de reparaţie a îmbrăcămintei rutiere pe drumul
L573 M1 – Obileni – Nemţeni (selectiv).
Autoritatea contractantă: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”
Sursa de finanţare: Fondul rutier
Finanţarea lucrării se derulează prin: Î.S. “Administraţia de Stat a Drumurilor”
Autoritatea contractantă: Î.S. “Administraţia de Stat a Drumurilor”
Autoritatea contractantă, a transmis invitaţii de participare (demers nr. 06-06/924
din 14.10.2008) următoarelor întreprinderi:
- S.A.”Drumuri Ialoveni”, or. Ialoveni, str. Chilia, 2, tel. 026822262;
- S.A.”Drumuri Hînceşti”, or. Hînceşti, str. M. Hîncu 231, tel. 026923534;
- S.R.L.”Onfidan” or. Chişinău, str. Petricani 21, of. 204, tel. 295368;
- S.R.L.”Nirom-Roz”, or. Călăraşi, str. M.Eminescu 30, tel. 024423334;
- S.R.L.”Ecotehlider”, or. Cricova, str. Chăşinăului, tel. 880707;
- S.A.”Transcon-M”, or. Chişinău, str. V. Alexandri 119 a, tel. 225202.
Conform anunţului publicat în BAP operatori economici nu s-au prezentat pentru
primirea caietului de sarcini.
Pînă la termenul limită de prezentare a ofertelor 28.10.2008 ora 1030 sau prezentat
următorii operatori economici:
1. S.R.L.”Ecotehlider” reprezentată prin administratorul dl Petru Ţurco
2. S.A.”Drumuri Ialoveni” reprezentată prin directorul dl Ştefan Caunov.
3. S.A.”Drumuri Hînceşti” reprezentată prin inginer-şef dl Ion Guştiuc
4. S.R.L.”Onfidan” reprezentată prin administratorul dl Marcel Bubuioc.
Deschiderea concursului prin cererea ofertei de preţ a avut loc în sediul autorităţii
contractante Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” în ziua de 28 octombrie ora 1100
în prezenţa membrilor grupului de lucru şi reprezentanţilor operatorilor economici.

Toţi operatorii economici recunosc integritatea şi inviolabilitatea plicurilor.
La loc vizibil se prezintă valoarea ofertelor al fiecărui operator economic în parte:
Denumirea
Valoarea
Valoarea Termenul
Valabilitatea
operatorului economic ofertei fără ofertei cu
de
ofertei
TVA, lei
TVA, lei
execuţie
S.R.L.”Ecotehlider”
814 005,11 976 806,13
21 zile
60 zile
S.A.”Drumuri Ialoveni”
919 090
1 102 908
S.A.”Drumuri Hînceşti” 1 107 555,9 1 290 671
S.C.”Onfidan”S.R.L.
2 360 254
2 832 304
După deschiderea fiecărei oferte grupul de lucru a verificat conţinutul acestora
privind corespondenţa ofertelor cu cerinţele solicitate prin caietul de sarcini.
În urma evaluării ofertelor operatorilor economici participanţi la concurs s-a
constatat că operatorii economici au dat dovadă de capacitate tehnico-materială şi
experienţă în domeniu, care asigură executarea lucrărilor de reparaţie conform
cerinţelor şi standardelor tehnice în vigoare. De menţionat, că mai mulţi operatori
economici participanţi la concurs au intervenit cu diferite metode de reparaţie a
sistemului rutier, (în dependenţa de specificul constructivului existent), care permit
expluatarea drumului pe un termen mai îndelungat.
La evaluarea părţii financiare a ofertelor ce ţine de devizele prezentate, s-a
constatat corespunderea şi respectarea standardelor tehnice pentru executarea lucrărilor
cu cerinţele caietului de sarcini şi includerea tuturor lucrărilor şi taxelor necesare. Cel
mai scăzut preţ a fost propus de către operatorul economic S.R.L.”Ecotehlider”, în
sumă de 814 005,11 (opt sute paisprezece mii cinci,11) lei MDL fără TVA şi
976 806,13 (nouă sute şaptezeci şi şase mii opt sute şase,13) lei MDL inclusiv TVA.
Rezultatele concursului:
1. În baza celor menţionate grupul de lucru a hotărît prin unanimitate de voturi
adjudecarea execuţiei lucrărilor de reparaţie a îmbrăcămintei rutiere pe drumul L573
M1 - Obileni – Nemţeni (selectiv) operatorului economic S.R.L.”Ecotehlider”, care a
propus cel mai scăzut preţ în sumă de 976 806,13 (nouă sute şaptezeci şi şase mii opt
sute şase,13) lei MDL inclusiv TVA cu corespunderea tuturor cerinţelor înaintate prin
caietul de sarcini.
2. În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, autoritatea contractantă va
anunţa şi va invita în scris operatorul economic cîştigător S.R.L.”Ecotehlider”, în
vederea semnării contractului de antrepriză. Autoritatea contractantă va comunica, de
asemenea, în scris celorlalţi operatori economici necîştigători rezultatul concursului
prin cererea ofertelor de preţ.
Toată documentaţia care a stat la baza adoptării prezentei hotărîri de adjudecare
se află la sediul Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”.
MEMBRII GRUPULUI DE LUCRU:
S. Guţul
Iu. Paşa
V. Teleman
S. Nicoluşco

