
 
 
 

HOTĂRÎREA nr. 19/06 
cu privire la adjudecarea execuţiei lucrărilor de reparaţie a bazei de producere al 

Î.S.”Drumuri Basarabeasca” ce fac obiectul concursului prin cererea ofertei de preţ din 
02.05.2007 conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” 

 
 

        10.05.2007                                                                       mun.Chişinău 
 
 
Grupul de lucru numit prin ordinul Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”  Nr. 8 

din 21.10.2005, a efectuat deschiderea ofertelor în următoarea componenţă:  
 
 

Conducătorul grupului: 
- Serghei Guţul – manager-şef adjunct; 

Secretar: 
     -   Veaceslav Teleman – şef serviciu licitaţii; 
Membrii grupului: 

- Iurie Paşa – director direcţia licitaţii, proiectări şi devize; 
- Serghei Nicoluşco – şef serviciu tehnico-operativ; 
- Cristian Drăgălin – consultant, serviciu licitaţii. 

  
Cap.I  Principalele date legate de pregătirea concursului 

 
1. Sursa de finanţare: fondul rutier 
2. Finanţarea lucrării se derulează prin: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” 

    3. Organizatorul concursului: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” 
    4. Investitorul: Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor 
    5. Forma de licitaţie aleasă: concurs prin cererea ofertei de preţ 
    6. Invitaţii remise agenţilor economici cu nr. 06-05/137c din 06.04.2007 
    Anunţul conţine  principalele cerinţe    ale    Regulamentului   de   licitaţii   prevede   
data    de 02.05.2007 ora 1430 ca  termen  limită  de  depunere  a ofertelor şi data de 
02.05.2007 ora 1500 pentru deschiderea publică a  ofertelor la sediul organizatorului 
licitaţiei Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”  
    7. Caietul de sarcini a fost elaborat de către grupul de lucru al Î.S.”Administraţia de 
Stat a Drumurilor”, or. Chişinău, str. Bucuriei 12a, tel. 21 22 96 pentru întocmirea  
corectă  şi  completă  a ofertelor.  
       

Cap.II Modul de organizare şi derulare a licitaţiei 
 
 Concursul a fost  organizat  şi s-a desfăşurat în  conformitate  cu prevederile  
Legii  achiziţiei de mărfuri şi lucrări şi servicii  pentru necesităţile statului nr.1166-XIII  
din 30 aprilie 1997 şi ale Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1123            
din 15.09.2003. 

 



 
Pînă la termenul limită de depunere a ofertelor s-au prezentat 4 (patru) pachete de 

documente a următorilor agenţi economici:  
 
S.R.L.”Cridens”, or. Chişinău, str. A. Doga 26. 
S.R.L.”POST-RESTANT”, or. Chişinău, şos. Balcani 3; 
S.R.L.”Romalex-Service”, or. Chişinău, Codru, str. Izvoarelor 106; 
S.R.L.”LEOTACON PRIM”, or. Chişinău, str. Frumoasa 13; 

  
 Deschiderea concursului a avut loc la sediul organizatorului licitaţiei  în ziua de 
02.05.2007 ora ora 1500 în prezenţa membrilor grupului de lucru. 

După deschiderea fiecărei oferte în parte grupul de lucru a verificat conţinutul 
acestora privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate de investitor prin caietul 
de sarcini, a descris situaţiile prezentate în oferte şi a dat citire principalelor date 
referitoare la valoarea ofertelor, perioada de valabilitate, termenul executării a ofertelor 
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: 

 
Agentul economic Oferta, lei Termenul de execuţie
S.R.L.”Cridens”  560 249,17 2,5 luni 
S.R.L.”POST-RESTANT” 539 111,0 75 zile 
S.R.L.”Romalex-Service” 570 738,68 3 luni 
S.R.L.”LEOTACON PRIM” 493 852,37 75 zile 

 
 La deschiderea  şedinţei s-a întocmit procesul-verbal nr. 33 din 02.05.2007 care  
a  fost semnat de membrii grupului de lucru. 
              

Cap.III Analiza şi verificarea ofertelor de către grupul de lucru 
 

După deschiderea ofertelor grupul de lucru a efectuat verificarea documentelor de 
însoţire prezentate în oferte şi a evaluat preţurile din deviz-oferta prezentate de către 
agenţii economici calificaţi a căror oferte au fost desemnate ca fiind conforme cerinţelor 
din documentele de licitaţie. În urma analizei ofertelor participanţilor la licitaţie, s-a 
constatat că preţul cel mai mic a fost propus de S.R.L.”LEOTACON PRIM” în sumă de    
493 852,37 (patru sute noăuzeci şi trei mii opt sute cincizeci şi doi), 37 lei MDL inclusiv 
TVA. Agentul economic este asigurat cu personal şi dotat cu utilaj tehnic pentru 
executarea lucrărilor conform cerinţelor tehnice în vigoare.  
 

Cap.IV Adjudecarea licitaţiei 
 
  1. În baza celor menţionate, grupul de lucru a hotărît prin unanimitate de voturi 
adjudecarea execuţiei investiţiei lucrărilor de reparaţie a bazei de producere al 
Î.S.”Drumuri Basarabeasca” agentului economic de S.R.L.”LEOTACON PRIM”  cu 
oferta valorică de 493 852,37 (patru sute noăuzeci şi trei mii opt sute cincizeci şi doi), 37 
lei MDL  inclusiv TVA. 



2. În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, investitorul va anunţa şi va 
invita în scris agentul economic cîştigător S.R.L.”LEOTACON PRIM”, în vederea 
semnării contractului de antrepriză. Investitorul va comunica, de asemenea, în scris 
celorlalţi agenţi economici necîştigători rezultatul licitaţiei. După semnarea contractului, 
investitorul va elibera garanţiile bancare pentru ofertă. 

 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 10 mai 2007, la sediul organizatorului 
concursului . 
  
 
 
MEMBRII GRUPULUI DE LUCRU:  

 
 
S. Guţul    _________________ 
Iu. Paşa        _________________ 
V. Teleman  _________________ 
S. Nicoluşco _________________ 

         C. Drăgălin  _________________ 
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