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PROCES-VERBAL
AL GRUPULUI DE LUCRU CU PRIVIRE LA EVALUAREA OFERTELOR
Nr. 13/00050/001 aprobată la 08.04.2013
Autoritatea contractantă: 1003600023559 Administrația de Stat a Drumurilor
Procedura de achiziţie publică: Licitaţie publică
Nr.

13/00050

din

13.03.2013 , publicată în BAP nr.

8

din

01.02.2013

Tipul obiectului de achiziţie
Lucrări CPV 45223821-7
Obiectul achiziţiei: servicii de confecţionare a elementelor prefabricate din beton armat pentru pavilioanele de pasageri.

Sursa de finanţare: Surse speciale
Grupul de lucru numit prin Ordinul (Decizia) nr.
cu următoarea componenţă:
IDNP

13

Numele, Prenumele

din

27.03.2012
Funcţia

Rolul

2002037060648

ANII RUSLAN

consultant, serviciul tehnico-operativ

Membrul grupului de lucru

0962501893140

COTRUŢA VALERIU

Membrul grupului de lucru

0981905117524

DRĂGĂLIN CRISTIAN

șef, direcția construcții și reparații
capitale
consultant, serviciul licitații

0972803214053

GHIŢU ALEXANDRU

șef, serviciul juridic

Membrul grupului de lucru

0962111420297

LOZAN FIODOR

șef, direcția întreținerea drumurilor

Membrul grupului de lucru

0951112897102

PAŞA IURIE

manager-șef adjunct

Preşedintele grupului de lucru

0970404425830

TELEMAN VEACESLAV

Șef, Serviciul licitații

Secretar

0993006380970

ŢURCAN NATALIA

consultant, serviciul licitații

Consultant

Membrul grupului de lucru
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Operatorii economici înregistraţi cărora li s-a oferit documentaţia standard/caetul de sarcini:
IDNO/IDNP

Denumirea agentului economic

1011600007770

ACTIVRUT S.R.L.

1003603151574

CONSTRUCŢII RUTIERE S.A.

1002600004731

INCONARM S.A.

1002600056534

MAPGEOGRUP S.R.L.

1003608004343

S.R.L. VERMILION

1002600005211

SABRIS COM S.R.L.

1012600004178

TERACONS PROIECT S.R.L.

Adresa

Telefon

Republica Moldova, mun. Chişinău,
str. Alecsandri Vasile 119 bl. a
Republica Moldova, or. Cahul, str.
Viteazul Mihai 21
Republica Moldova, mun. Chişinău,
str. Petricani 86
Republica Moldova, mun. Chişinău,
str. Dokuceaev V. 4, ap. 4
Republica Moldova, mun. Chişinău, 079106465
str. Independenţei 30, ap. 61
Republica Moldova, mun. Chişinău,
str. Petricani 23 bl. 3
Republica Moldova, mun. Chişinău,
str. Milescu-Spătarul Nicolae 9, ap.
73

Pînă la termenul limită (data, ora 13.03.2013 10:00 ), potrivit procesului verbal de deschidere, au fost depuse
după cum urmează:
Data şi ora
Preţul ofertei Preţul ofertei cu
Oferta Nr.
Tipul ofertei
Statutul ofertei
înregistrării
fara TVA
TVA
ofertei

Email

Statutul
Activ
Activ
Activ
Activ

srl_vermilion@mail.ru

Activ
Activ
Activ

4

oferte,
Denumirea agentului economic

13/00050/004

De bază

Deschisă

13.03.2013 10:01

5445000.00

6534000.00 ACTIVRUT S.R.L.

13/00050/005

De bază

Deschisă

13.03.2013 10:02

5425000.00

6510000.00 INCONARM S.A.

13/00050/002

De bază

Deschisă

13.03.2013 10:01

5279993.75

6335992.50 MAPGEOGRUP S.R.L.

13/00050/003

De bază

Deschisă

13.03.2013 10:01

4650000.00

5580000.00 SABRIS COM S.R.L.

Informaţia privind calificarea ofertanţilor se prezintă astfel:
Ofertant

Corespundere

Documentele solicitate şi alte condiţii, cerinţe agentului economic - obligatorii
ACTIVRUT S.R.L.
a) Certificat de înregistrare a întreprinderii

Da

b) Certificat de atribuire a contului bancar

Da

Ofertant
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Corespundere

Documentele solicitate şi alte condiţii, cerinţe agentului economic - obligatorii
c) Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor

Da

d) Ultimul raport financiar

Da

e) Certificat de conformitate pentru marfă

Da

f) Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere (F3.6)

Da

INCONARM S.A.
a) Certificat de înregistrare a întreprinderii

Da

b) Certificat de atribuire a contului bancar

Da

c) Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor

Da

d) Ultimul raport financiar

Da

e) Certificat de conformitate pentru marfă

Da

f) Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere (F3.6)

Da

MAPGEOGRUP S.R.L.
a) Certificat de înregistrare a întreprinderii

Da

b) Certificat de atribuire a contului bancar

Da

c) Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor

Da

d) Ultimul raport financiar

Da

e) Certificat de conformitate pentru marfă

Da

f) Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere (F3.6)

Da

SABRIS COM S.R.L.
a) Certificat de înregistrare a întreprinderii

Da

b) Certificat de atribuire a contului bancar

Da

c) Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor

Da

d) Ultimul raport financiar

Da

e) Certificat de conformitate pentru marfă

Da

f) Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere (F3.6)

Da
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Constatări/Comentarii privind documentele de calificare:
Ţinînd cont de cerinţele înaintate faţă de servicii şi participanţi stipulate în
documentele de licitaţie, grupul de lucru a evaluat ofertele operatorilor economici participanţi. Se consideră
conformă cerinţelor oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de licitaţie, neavînd abateri esenţiale sau avînd doar abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce
pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ofertei. Criteriul de evaluare a ofertelor este cel mai mic preţ pe toată cantitatea, cu corespunderea cerinţelor stipulate în documentele de licitaţie.
La evaluarea documentelor prezentate în oferte s-a constatat prezenţa tuturor documentelor obligatorii solicitate de autoritatea contractantă prin documentele de licitaţie: certificatele de la organele de
control şi de asigurare a conformităţii mărfii produse, garanţia bancară, etc.
În rezultatul deplasării colaboratorilor autorităţii contractante la întreprinderile S.R.L.”Sabris Com” şi S.R.L.”MapGeoGrup” s-a constatat următoarele:
La întreprinderea S.R.L.”Sabris Com” lipseşte linie tehnologică pentru confecţionarea elementelor prefabricate din beton armat; Utilajul pentru producerea betonului este de o productivitate mică;
Lipseşte camera de aburire a panourilor din beton armat; Teritoriul întreprinderii este mic şi corespunzător îi puţin loc pentru producere şi depozitare a panourilor din beton armat care urmează a fi
fabricate la un număr de 250 unităţi; Conform documentelor de licitaţie criterii de calificare sunt următoarele cerinţe - ofertantul trebuie să aibă minimum 3 ani de experienţă specifică în livrarea
serviciilor similare şi să deţină o bază tehnico-materială corespunzătoare şi va fi asigurat cu personal de specialitate în vederea executării calitative şi conform standardelor tehnice în vigoare a
elementelor prefabricate din beton armat pentru pavilioanele de pasageri. Din documentele prezentate rezultă că S.R.L.”Sabris Com” nu are experienţă în producerea elementelor din beton armat, ci
doar a elementelor din beton (blocuri de fundaţie şi bordure).
Ofertantul S.R.L.”MapGeoGrup” are utilaj pentru producerea betonului de o productivitate de 40-45 m3/oră; dispune de utilaj pentru tăierea armaturii din oţel; în apropierea betonierei se află macara
cu braţ; la momentul actual lipseşte camera de aburire pentru panouri prefabricate din beton armat; întreprinderea posedă de un laborator autorizat pentru încercări a producţiei din beton; Necătînd la
utilajul cu care-i dotat operatorul economic din documentele prezentate, rezultă că în ultimii ani de producere 2010-2012 a produs beton M200, M300, blocuri FS 24,40 şi bordure din beton, dar nu a
produs elemente prefabricate din beton armat.

Modalitatea evaluării ofertelor:
În continuare grupul de lucru pentru achiziţii a evaluat şi comparat ofertele agenţilor economici calificaţi, folosind criteriul de evaluare
Cel mai mic preț ,
pe loturi şi în conformitate cu cerințele de calificare expuse în documentaţia standard/caietul de sarcini.
Informaţia privind preţurile din ofertele examinate se prezintă astfel:

Oferta №, Ofertant
Lotul nr.

Denumirea bunurilor/ serviciilor/lucrărilor

CPV

Cantitatea,
unitatea de
măsura

Prețul fără TVA, Prețul fără TVA,
per unitate
total

13/00050/004, ACTIVRUT S.R.L.

5445000.0000

servicii de confecţionare a elementelor prefabricate din beton armat pentru
pavilioanele de pasageri.
servicii de confecţionare a elementelor prefabricate din beton armat pentru
pavilioanele de pasageri
13/00050/005, INCONARM S.A.

5445000.0000

1

1

servicii de confecţionare a elementelor prefabricate din beton armat pentru
pavilioanele de pasageri.
servicii de confecţionare a elementelor prefabricate din beton armat pentru
pavilioanele de pasageri

45223821-7

250.00
Set

21780.0000

5445000.0000
5425000.0000
5425000.0000

45223821-7

250.00
Set

21700.0000

5425000.0000
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Oferta №, Ofertant
Lotul nr.

Denumirea bunurilor/ serviciilor/lucrărilor

Cantitatea,
unitatea de
măsura

CPV

Prețul fără TVA, Prețul fără TVA,
per unitate
total

13/00050/002, MAPGEOGRUP S.R.L.

5279993.7500

servicii de confecţionare a elementelor prefabricate din beton armat pentru
pavilioanele de pasageri.
servicii de confecţionare a elementelor prefabricate din beton armat pentru
pavilioanele de pasageri
13/00050/003, SABRIS COM S.R.L.

5279993.7500

1

1

250.00
Set

45223821-7

21119.9750

5279993.7500
4650000.0000

servicii de confecţionare a elementelor prefabricate din beton armat pentru
pavilioanele de pasageri.
servicii de confecţionare a elementelor prefabricate din beton armat pentru
pavilioanele de pasageri

4650000.0000
250.00
Set

45223821-7

18600.0000

În situaţia în care pe lîngă criteriul de evaluare – cel mai mic preţ sunt indicate şi alte criterii de evaluare informaţia se prezintă astfel:
Valoarea oferita în
Ofertant, Oferta Nr.
ofertă
Criteriul

4650000.0000

Punctajul calculat

Informaţia privind corespunderea cerinţelor tehnice a bunurilor/serviciilor/lucrărilor se prezintă astfel:
Corespun
derea

Caracteristicile tehnice
Oferta Nr.

13/00050/004

Lotul Nr. 1

Ofertant ACTIVRUT S.R.L.

servicii de confecţionare a elementelor prefabricate din beton armat pentru pavilioanele de pasageri.
S-a cerut

Nr.
poziţi
ei

Denumirea poziţiei

Descrierea detaliată a
caracteristicilor tehnice a poziţiei

S-a propus
Cantitatea/
unitatea de
măsura

Denumirea poziţiei

Descrierea detaliată a
caracteristicilor tehnice a poziţiei

Cantitatea/
unitatea de
măsura
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Corespun
derea

Caracteristicile tehnice
servicii de
confecţionare a elementelor
Pavilioanele tip pentru pasageri din
prefabricate din beton armat
elemente prefabricate constă într-o
pentru pavilioanele de pasageri construcţie rectangulară în plan, care este
alcătuită din cîteva panouri prefabricate
din beton armat, panouri pentru pereţi,
plăci pentru acoperiş, plăci de parapet şi
plăci decorative cu gabaritele de
2,2x4,4m.
Toate elementele prefabricate din beton
armat pentru pereţi, acoperiş, parapet şi
plăcile decorative vor fi confecţionate în
baza desenelor tehnice, în număr de 250
(două sute cincizeci) de complete.
La confecţionarea acestor elemente se va
ţine cont de următoarele caracteristici
normative:
Zona climaterică pe drum a
şantierilor – III, IV;
Temperatura calculată a aerului
exterior – 16o;
Masa învelişului de zăpadă –
0,5 kPa (50kg/m2);
Presiunea vîntului – 0,3 kPa
(30kg/m2);
Seismicitatea – 7 grade;
Categoria contra incendiară – 2.

1

Oferta Nr.

13/00050/005

Lotul Nr. 1

250.00
Set

servicii de
confecţionare a elementelor
Pavilioanele tip pentru pasageri din
prefabricate din beton armat
elemente prefabricate constă într-o
pentru pavilioanele de pasageri construcţie rectangulară în plan, care este
alcătuită din cîteva panouri prefabricate
din beton armat, panouri pentru pereţi,
plăci pentru acoperiş, plăci de parapet şi
plăci decorative cu gabaritele de
2,2x4,4m.
Toate elementele prefabricate din beton
armat pentru pereţi, acoperiş, parapet şi
plăcile decorative vor fi confecţionate în
baza desenelor tehnice, în număr de 250
(două sute cincizeci) de complete.
La confecţionarea acestor elemente se va
ţine cont de următoarele caracteristici
normative:
Zona climaterică pe drum a
şantierilor – III, IV;
Temperatura calculată a aerului
exterior – 16o;
Masa învelişului de zăpadă –
0,5 kPa (50kg/m2);
Presiunea vîntului – 0,3 kPa
(30kg/m2);
Seismicitatea – 7 grade;
Categoria contra incendiară – 2.

Ofertant INCONARM S.A.

servicii de confecţionare a elementelor prefabricate din beton armat pentru pavilioanele de pasageri.
S-a cerut

Nr.
poziţi
ei

250.00
Set

Denumirea poziţiei

Descrierea detaliată a
caracteristicilor tehnice a poziţiei

S-a propus
Cantitatea/
unitatea de
măsura

Denumirea poziţiei

Descrierea detaliată a
caracteristicilor tehnice a poziţiei

Cantitatea/
unitatea de
măsura

Nu
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Corespun
derea

Caracteristicile tehnice
servicii de
confecţionare a elementelor
Pavilioanele tip pentru pasageri din
prefabricate din beton armat
elemente prefabricate constă într-o
pentru pavilioanele de pasageri construcţie rectangulară în plan, care este
alcătuită din cîteva panouri prefabricate
din beton armat, panouri pentru pereţi,
plăci pentru acoperiş, plăci de parapet şi
plăci decorative cu gabaritele de
2,2x4,4m.
Toate elementele prefabricate din beton
armat pentru pereţi, acoperiş, parapet şi
plăcile decorative vor fi confecţionate în
baza desenelor tehnice, în număr de 250
(două sute cincizeci) de complete.
La confecţionarea acestor elemente se va
ţine cont de următoarele caracteristici
normative:
Zona climaterică pe drum a
şantierilor – III, IV;
Temperatura calculată a aerului
exterior – 16o;
Masa învelişului de zăpadă –
0,5 kPa (50kg/m2);
Presiunea vîntului – 0,3 kPa
(30kg/m2);
Seismicitatea – 7 grade;
Categoria contra incendiară – 2.

1

Oferta Nr.

13/00050/002

Lotul Nr. 1

250.00
Set

servicii de
confecţionare a elementelor
Pavilioanele tip pentru pasageri din
prefabricate din beton armat
elemente prefabricate constă într-o
pentru pavilioanele de pasageri construcţie rectangulară în plan, care este
alcătuită din cîteva panouri prefabricate
din beton armat, panouri pentru pereţi,
plăci pentru acoperiş, plăci de parapet şi
plăci decorative cu gabaritele de
2,2x4,4m.
Toate elementele prefabricate din beton
armat pentru pereţi, acoperiş, parapet şi
plăcile decorative vor fi confecţionate în
baza desenelor tehnice, în număr de 250
(două sute cincizeci) de complete.
La confecţionarea acestor elemente se va
ţine cont de următoarele caracteristici
normative:
Zona climaterică pe drum a
şantierilor – III, IV;
Temperatura calculată a aerului
exterior – 16o;
Masa învelişului de zăpadă –
0,5 kPa (50kg/m2);
Presiunea vîntului – 0,3 kPa
(30kg/m2);
Seismicitatea – 7 grade;
Categoria contra incendiară – 2.

Ofertant MAPGEOGRUP S.R.L.

servicii de confecţionare a elementelor prefabricate din beton armat pentru pavilioanele de pasageri.
S-a cerut

Nr.
poziţi
ei

250.00
Set

Denumirea poziţiei

Descrierea detaliată a
caracteristicilor tehnice a poziţiei

S-a propus
Cantitatea/
unitatea de
măsura

Denumirea poziţiei

Descrierea detaliată a
caracteristicilor tehnice a poziţiei

Cantitatea/
unitatea de
măsura

Nu
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Corespun
derea

Caracteristicile tehnice
servicii de
confecţionare a elementelor
Pavilioanele tip pentru pasageri din
prefabricate din beton armat
elemente prefabricate constă într-o
pentru pavilioanele de pasageri construcţie rectangulară în plan, care este
alcătuită din cîteva panouri prefabricate
din beton armat, panouri pentru pereţi,
plăci pentru acoperiş, plăci de parapet şi
plăci decorative cu gabaritele de
2,2x4,4m.
Toate elementele prefabricate din beton
armat pentru pereţi, acoperiş, parapet şi
plăcile decorative vor fi confecţionate în
baza desenelor tehnice, în număr de 250
(două sute cincizeci) de complete.
La confecţionarea acestor elemente se va
ţine cont de următoarele caracteristici
normative:
Zona climaterică pe drum a
şantierilor – III, IV;
Temperatura calculată a aerului
exterior – 16o;
Masa învelişului de zăpadă –
0,5 kPa (50kg/m2);
Presiunea vîntului – 0,3 kPa
(30kg/m2);
Seismicitatea – 7 grade;
Categoria contra incendiară – 2.

1

Oferta Nr.

13/00050/003

Lotul Nr. 1

250.00
Set

servicii de
confecţionare a elementelor
Pavilioanele tip pentru pasageri din
prefabricate din beton armat
elemente prefabricate constă într-o
pentru pavilioanele de pasageri construcţie rectangulară în plan, care este
alcătuită din cîteva panouri prefabricate
din beton armat, panouri pentru pereţi,
plăci pentru acoperiş, plăci de parapet şi
plăci decorative cu gabaritele de
2,2x4,4m.
Toate elementele prefabricate din beton
armat pentru pereţi, acoperiş, parapet şi
plăcile decorative vor fi confecţionate în
baza desenelor tehnice, în număr de 250
(două sute cincizeci) de complete.
La confecţionarea acestor elemente se va
ţine cont de următoarele caracteristici
normative:
Zona climaterică pe drum a
şantierilor – III, IV;
Temperatura calculată a aerului
exterior – 16o;
Masa învelişului de zăpadă –
0,5 kPa (50kg/m2);
Presiunea vîntului – 0,3 kPa
(30kg/m2);
Seismicitatea – 7 grade;
Categoria contra incendiară – 2.

Ofertant SABRIS COM S.R.L.

servicii de confecţionare a elementelor prefabricate din beton armat pentru pavilioanele de pasageri.
S-a cerut

Nr.
poziţi
ei

250.00
Set

Denumirea poziţiei

Descrierea detaliată a
caracteristicilor tehnice a poziţiei

S-a propus
Cantitatea/
unitatea de
măsura

Denumirea poziţiei

Descrierea detaliată a
caracteristicilor tehnice a poziţiei

Cantitatea/
unitatea de
măsura

Nu
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Corespun
derea

Caracteristicile tehnice
1

servicii de
confecţionare a elementelor
Pavilioanele tip pentru pasageri din
prefabricate din beton armat
elemente prefabricate constă într-o
pentru pavilioanele de pasageri construcţie rectangulară în plan, care este
alcătuită din cîteva panouri prefabricate
din beton armat, panouri pentru pereţi,
plăci pentru acoperiş, plăci de parapet şi
plăci decorative cu gabaritele de
2,2x4,4m.
Toate elementele prefabricate din beton
armat pentru pereţi, acoperiş, parapet şi
plăcile decorative vor fi confecţionate în
baza desenelor tehnice, în număr de 250
(două sute cincizeci) de complete.
La confecţionarea acestor elemente se va
ţine cont de următoarele caracteristici
normative:
Zona climaterică pe drum a
şantierilor – III, IV;
Temperatura calculată a aerului
exterior – 16o;
Masa învelişului de zăpadă –
0,5 kPa (50kg/m2);
Presiunea vîntului – 0,3 kPa
(30kg/m2);
Seismicitatea – 7 grade;
Categoria contra incendiară – 2.

250.00
Set

servicii de
confecţionare a elementelor
Pavilioanele tip pentru pasageri din
prefabricate din beton armat
elemente prefabricate constă într-o
pentru pavilioanele de pasageri construcţie rectangulară în plan, care este
alcătuită din cîteva panouri prefabricate
din beton armat, panouri pentru pereţi,
plăci pentru acoperiş, plăci de parapet şi
plăci decorative cu gabaritele de
2,2x4,4m.
Toate elementele prefabricate din beton
armat pentru pereţi, acoperiş, parapet şi
plăcile decorative vor fi confecţionate în
baza desenelor tehnice, în număr de 250
(două sute cincizeci) de complete.
La confecţionarea acestor elemente se va
ţine cont de următoarele caracteristici
normative:
Zona climaterică pe drum a
şantierilor – III, IV;
Temperatura calculată a aerului
exterior – 16o;
Masa învelişului de zăpadă –
0,5 kPa (50kg/m2);
Presiunea vîntului – 0,3 kPa
(30kg/m2);
Seismicitatea – 7 grade;
Categoria contra incendiară – 2.

250.00
Set

Nu

Comentarii privind evaluarea ofertelor
Operatorii economici S.A.”Inconarm” şi S.R.L.”Activrut” au prezentat ofertele la licitaţie cu preţul majorat faţă de preţul estimativ al autorităţii contractante.
Din cele menţionate mai sus rezultă că ofertele operatorilor economici prezenţi la licitaţia publică nr.13/00050 din 13.03.2013 nu-s conforme şi se resping.
S-A HOTĂRÎT:
1.În conformitate cu legislaţia în vigoare, se stabileşte că licitaţia publică nr. 13/00050 din 13.03.2013, în vederea achiziţionării serviciilor de confecţionare a elementelor prefabricate din beton armat
pentru pavilioane de pasageri se anulează din motivul necorespunderii ofertelor cu cerinţele documentelor de licitaţie, şi organizarea unei noi proceduri de achiziţie în termenii legali.
2. Autoritatea contractantă va anunţa în scris ofertanţii participanţi despre rezultatele
licitaţiei şi va elibera garanţiile bancare pentru ofertă.
3. Înaintarea unui demers către Agenţia Achiziţii Publice în vederea anunţării unei noi licitaţii.
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Ofertanţii respinşi/descalificaţi:
În rezultatul evaluării, verificării datelor/documentelor de calificare ale ofertanţilor, conform cerinţelor/modului expus în documentaţia standard/caietul de sarcini, au
fost respinşi următorii ofertanţi:
Denumirea operatorului economic

Cauza descalificării

În rezultatul examinării, evaluării şi comparării ofertelor depuse, din cauza necorespunderii ofertelor cu cerinţele tehnice expuse în documentaţia
standard/caietul de sarcini, au fost respinse următoarele oferte:
Corespun
derea

Caracteristicile tehnice
Oferta Nr.

13/00050/004

Lotul Nr. 1

Nr.
poziţi
ei

Ofertant ACTIVRUT S.R.L.

servicii de confecţionare a elementelor prefabricate din beton armat pentru pavilioanele de pasageri.

Denumirea poziţiei

S-a cerut
Descrierea detaliată a
caracteristicilor tehnice a poziţiei

Cantitatea/
unitatea de
măsura

Denumirea poziţiei

S-a propus
Descrierea detaliată a
caracteristicilor tehnice a poziţiei

Cantitatea/
unitatea de
măsura
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Corespun
derea

Caracteristicile tehnice
servicii de
confecţionare a elementelor
Pavilioanele tip pentru pasageri din
prefabricate din beton armat
elemente prefabricate constă într-o
pentru pavilioanele de pasageri construcţie rectangulară în plan, care este
alcătuită din cîteva panouri prefabricate
din beton armat, panouri pentru pereţi,
plăci pentru acoperiş, plăci de parapet şi
plăci decorative cu gabaritele de
2,2x4,4m.
Toate elementele prefabricate din beton
armat pentru pereţi, acoperiş, parapet şi
plăcile decorative vor fi confecţionate în
baza desenelor tehnice, în număr de 250
(două sute cincizeci) de complete.
La confecţionarea acestor elemente se va
ţine cont de următoarele caracteristici
normative:
Zona climaterică pe drum a
şantierilor – III, IV;
Temperatura calculată a aerului
exterior – 16o;
Masa învelişului de zăpadă –
0,5 kPa (50kg/m2);
Presiunea vîntului – 0,3 kPa
(30kg/m2);
Seismicitatea – 7 grade;
Categoria contra incendiară – 2.

1

Oferta Nr.

13/00050/005

Lotul Nr. 1

250.00
Set

servicii de
confecţionare a elementelor
Pavilioanele tip pentru pasageri din
prefabricate din beton armat
elemente prefabricate constă într-o
pentru pavilioanele de pasageri construcţie rectangulară în plan, care este
alcătuită din cîteva panouri prefabricate
din beton armat, panouri pentru pereţi,
plăci pentru acoperiş, plăci de parapet şi
plăci decorative cu gabaritele de
2,2x4,4m.
Toate elementele prefabricate din beton
armat pentru pereţi, acoperiş, parapet şi
plăcile decorative vor fi confecţionate în
baza desenelor tehnice, în număr de 250
(două sute cincizeci) de complete.
La confecţionarea acestor elemente se va
ţine cont de următoarele caracteristici
normative:
Zona climaterică pe drum a
şantierilor – III, IV;
Temperatura calculată a aerului
exterior – 16o;
Masa învelişului de zăpadă –
0,5 kPa (50kg/m2);
Presiunea vîntului – 0,3 kPa
(30kg/m2);
Seismicitatea – 7 grade;
Categoria contra incendiară – 2.

Ofertant INCONARM S.A.

servicii de confecţionare a elementelor prefabricate din beton armat pentru pavilioanele de pasageri.
S-a cerut

Nr.
poziţi
ei

250.00
Set

Denumirea poziţiei

Descrierea detaliată a
caracteristicilor tehnice a poziţiei

S-a propus
Cantitatea/
unitatea de
măsura

Denumirea poziţiei

Descrierea detaliată a
caracteristicilor tehnice a poziţiei

Cantitatea/
unitatea de
măsura

Nu
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Corespun
derea

Caracteristicile tehnice
servicii de
confecţionare a elementelor
Pavilioanele tip pentru pasageri din
prefabricate din beton armat
elemente prefabricate constă într-o
pentru pavilioanele de pasageri construcţie rectangulară în plan, care este
alcătuită din cîteva panouri prefabricate
din beton armat, panouri pentru pereţi,
plăci pentru acoperiş, plăci de parapet şi
plăci decorative cu gabaritele de
2,2x4,4m.
Toate elementele prefabricate din beton
armat pentru pereţi, acoperiş, parapet şi
plăcile decorative vor fi confecţionate în
baza desenelor tehnice, în număr de 250
(două sute cincizeci) de complete.
La confecţionarea acestor elemente se va
ţine cont de următoarele caracteristici
normative:
Zona climaterică pe drum a
şantierilor – III, IV;
Temperatura calculată a aerului
exterior – 16o;
Masa învelişului de zăpadă –
0,5 kPa (50kg/m2);
Presiunea vîntului – 0,3 kPa
(30kg/m2);
Seismicitatea – 7 grade;
Categoria contra incendiară – 2.

1

Oferta Nr.

13/00050/002

Lotul Nr. 1

250.00
Set

servicii de
confecţionare a elementelor
Pavilioanele tip pentru pasageri din
prefabricate din beton armat
elemente prefabricate constă într-o
pentru pavilioanele de pasageri construcţie rectangulară în plan, care este
alcătuită din cîteva panouri prefabricate
din beton armat, panouri pentru pereţi,
plăci pentru acoperiş, plăci de parapet şi
plăci decorative cu gabaritele de
2,2x4,4m.
Toate elementele prefabricate din beton
armat pentru pereţi, acoperiş, parapet şi
plăcile decorative vor fi confecţionate în
baza desenelor tehnice, în număr de 250
(două sute cincizeci) de complete.
La confecţionarea acestor elemente se va
ţine cont de următoarele caracteristici
normative:
Zona climaterică pe drum a
şantierilor – III, IV;
Temperatura calculată a aerului
exterior – 16o;
Masa învelişului de zăpadă –
0,5 kPa (50kg/m2);
Presiunea vîntului – 0,3 kPa
(30kg/m2);
Seismicitatea – 7 grade;
Categoria contra incendiară – 2.

Ofertant MAPGEOGRUP S.R.L.

servicii de confecţionare a elementelor prefabricate din beton armat pentru pavilioanele de pasageri.
S-a cerut

Nr.
poziţi
ei

250.00
Set

Denumirea poziţiei

Descrierea detaliată a
caracteristicilor tehnice a poziţiei

S-a propus
Cantitatea/
unitatea de
măsura

Denumirea poziţiei

Descrierea detaliată a
caracteristicilor tehnice a poziţiei

Cantitatea/
unitatea de
măsura

Nu
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Corespun
derea

Caracteristicile tehnice
servicii de
confecţionare a elementelor
Pavilioanele tip pentru pasageri din
prefabricate din beton armat
elemente prefabricate constă într-o
pentru pavilioanele de pasageri construcţie rectangulară în plan, care este
alcătuită din cîteva panouri prefabricate
din beton armat, panouri pentru pereţi,
plăci pentru acoperiş, plăci de parapet şi
plăci decorative cu gabaritele de
2,2x4,4m.
Toate elementele prefabricate din beton
armat pentru pereţi, acoperiş, parapet şi
plăcile decorative vor fi confecţionate în
baza desenelor tehnice, în număr de 250
(două sute cincizeci) de complete.
La confecţionarea acestor elemente se va
ţine cont de următoarele caracteristici
normative:
Zona climaterică pe drum a
şantierilor – III, IV;
Temperatura calculată a aerului
exterior – 16o;
Masa învelişului de zăpadă –
0,5 kPa (50kg/m2);
Presiunea vîntului – 0,3 kPa
(30kg/m2);
Seismicitatea – 7 grade;
Categoria contra incendiară – 2.

1

Oferta Nr.

13/00050/003

Lotul Nr. 1

250.00
Set

servicii de
confecţionare a elementelor
Pavilioanele tip pentru pasageri din
prefabricate din beton armat
elemente prefabricate constă într-o
pentru pavilioanele de pasageri construcţie rectangulară în plan, care este
alcătuită din cîteva panouri prefabricate
din beton armat, panouri pentru pereţi,
plăci pentru acoperiş, plăci de parapet şi
plăci decorative cu gabaritele de
2,2x4,4m.
Toate elementele prefabricate din beton
armat pentru pereţi, acoperiş, parapet şi
plăcile decorative vor fi confecţionate în
baza desenelor tehnice, în număr de 250
(două sute cincizeci) de complete.
La confecţionarea acestor elemente se va
ţine cont de următoarele caracteristici
normative:
Zona climaterică pe drum a
şantierilor – III, IV;
Temperatura calculată a aerului
exterior – 16o;
Masa învelişului de zăpadă –
0,5 kPa (50kg/m2);
Presiunea vîntului – 0,3 kPa
(30kg/m2);
Seismicitatea – 7 grade;
Categoria contra incendiară – 2.

Ofertant SABRIS COM S.R.L.

servicii de confecţionare a elementelor prefabricate din beton armat pentru pavilioanele de pasageri.
S-a cerut

Nr.
poziţi
ei

250.00
Set

Denumirea poziţiei

Descrierea detaliată a
caracteristicilor tehnice a poziţiei

S-a propus
Cantitatea/
unitatea de
măsura

Denumirea poziţiei

Descrierea detaliată a
caracteristicilor tehnice a poziţiei

Cantitatea/
unitatea de
măsura

Nu
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Corespun
derea

Caracteristicile tehnice
1

servicii de
confecţionare a elementelor
Pavilioanele tip pentru pasageri din
prefabricate din beton armat
elemente prefabricate constă într-o
pentru pavilioanele de pasageri construcţie rectangulară în plan, care este
alcătuită din cîteva panouri prefabricate
din beton armat, panouri pentru pereţi,
plăci pentru acoperiş, plăci de parapet şi
plăci decorative cu gabaritele de
2,2x4,4m.
Toate elementele prefabricate din beton
armat pentru pereţi, acoperiş, parapet şi
plăcile decorative vor fi confecţionate în
baza desenelor tehnice, în număr de 250
(două sute cincizeci) de complete.
La confecţionarea acestor elemente se va
ţine cont de următoarele caracteristici
normative:
Zona climaterică pe drum a
şantierilor – III, IV;
Temperatura calculată a aerului
exterior – 16o;
Masa învelişului de zăpadă –
0,5 kPa (50kg/m2);
Presiunea vîntului – 0,3 kPa
(30kg/m2);
Seismicitatea – 7 grade;
Categoria contra incendiară – 2.

250.00
Set

servicii de
confecţionare a elementelor
Pavilioanele tip pentru pasageri din
prefabricate din beton armat
elemente prefabricate constă într-o
pentru pavilioanele de pasageri construcţie rectangulară în plan, care este
alcătuită din cîteva panouri prefabricate
din beton armat, panouri pentru pereţi,
plăci pentru acoperiş, plăci de parapet şi
plăci decorative cu gabaritele de
2,2x4,4m.
Toate elementele prefabricate din beton
armat pentru pereţi, acoperiş, parapet şi
plăcile decorative vor fi confecţionate în
baza desenelor tehnice, în număr de 250
(două sute cincizeci) de complete.
La confecţionarea acestor elemente se va
ţine cont de următoarele caracteristici
normative:
Zona climaterică pe drum a
şantierilor – III, IV;
Temperatura calculată a aerului
exterior – 16o;
Masa învelişului de zăpadă –
0,5 kPa (50kg/m2);
Presiunea vîntului – 0,3 kPa
(30kg/m2);
Seismicitatea – 7 grade;
Categoria contra incendiară – 2.

250.00
Set

Nu

Toate ofertele prezentate se anexează la prezentul proces-verbal.
În urma evaluării ofertelor grupul de lucru a decis de a desemna cîştigător/cîştigători următorul/câștigători operatori economici:
Termenul de
Lotul
Oferta Nr. / Ofertant
Prețul cu TVA
execuţie a
Cantitatea
contractului
/unitatea
Nr.
Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrarilor
CPV
de măsura
Întreaga documentaţie care a stat la baza acestui proces verbal se află în sediu organizatorului concursului
Legea privind achizitiile publice nr.96 din 13.04.2007

Prețul fără
TVA
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Organizatorul procedurii de achiziţie publică va anunţa şi va invita în scris ofertantul/ofertanţii cîştigător
Ofertant

pentru a semna contractul de achiziţie publică.
De asemenea acesta va comunica în scris celorlalţi ofertanţi necîştigători rezultatul atribuirii contractului.
Procesul verbal s-a încheiat în 1 exemplare astăzi 08.04.2013 , la sediul organizatorului procedurii de achiziţie publică.
Prezentul document este identic cu cel aprobat și postat în cadrul Sistemului Informațional Automatizat "Registrul de Stat al Achizițiilor Publice",
fapt pentru care autoritatea contractantă poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.
Membrii Grupului de lucru:
Rolul

Numele, Prenumele

Membrul grupului de lucru

ANII RUSLAN

Membrul grupului de lucru

COTRUŢA VALERIU

Membrul grupului de lucru

DRĂGĂLIN CRISTIAN

Membrul grupului de lucru

GHIŢU ALEXANDRU

Membrul grupului de lucru

LOZAN FIODOR

Preşedintele grupului de lucru

PAŞA IURIE

Secretar

TELEMAN VEACESLAV

Consultant

ŢURCAN NATALIA

Semnătura

