
 HOTĂRÎREA nr. 13/00149 
a grupului de lucru cu privire la evaluarea ofertelor conform licitaţiei publice nr. 

13/00149 din 21.03.2013, 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” 
 
    03 aprilie 2013                                                                        mun.Chişinău 
 

  Grupul de lucru numit prin ordinul Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”        
Nr. 14 din 27.03.2012, a efectuat evaluarea ofertelor în următoarea componenţă:  

 
Preşedintele grupului: 

- Iurie Pașa – manager-şef adjunct; 
Vicepreşedinte: 

- Valeriu Cotruță - șef, direcţia construcţii şi reparaţii capitale; 
Secretar: 

- Veaceslav Teleman – şef, serviciul licitaţii; 
Membrii grupului: 

- Fiodor Lozan - șef, direcția întreținerea drumurilor, Ministerul Transporturilor și 
Infrastructurii Drumurilor; 

- Veaceslav Potop – șef adjunct, Inspecția de Stat în Construcții; 
- Viorel Pană – şef adjunct, direcţia finanţele economiei naţionale, cheltuieli 

capitale şi achiziţii publice a Ministerului Finanţelor; 
- Alexandru Ghițu - șef, serviciul juridic; 
- Cristian Drăgălin – consultant, serviciul licitaţii; 
- Ruslan Anii – consultant, serviciul tehnico-operativ.                                                                                                             
          Obiectul licitației: 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 2013 
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. 17 din 05.03.2013. 

    Anunţul publicitar conţine  principalele cerinţe   ale  Regulamentului   de   
licitaţii, prevăzînd data de 21.03.2013 ora 1100 termenul limită de depunere şi 
deschidere a ofertelor. 
    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                 
28 (douăzeci şi opt) 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.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 Ştefan Vodă”, or. Ştefan Vodă, Zona Industrială, t. 024223167; 

- S.R.L.”Şahrevar” or. Rezina, str. Lomonosov 176, tel. 025424873; 
- 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.”Rutador”, or. Chişinău, str. Florilor 32/1, tel. 310451; 

     -    S.A.,,Drumuri Ialoveni”, or. Ialoveni, str.  Chilia 2a,  tel. 026829393; 
- S.R.L. ”ACIT-Trans”, comuna Micăuţi, str. Gornoe, tel. 023764365; 
- S.R.L. ”Genesis International”, or. Chişinău, str.Petricani 21, tel. 317427; 
- S.R.L. ”Alexdan”, or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 31/56, tel. 355082; 
- S.A.,,Drumuri Criuleni”, or. Criuleni, str. Stepelor 5, tel. 22385, 22489; 
- S.R.L. ”Haub Grup”, or. Hînceşti, str. Alexandru cel Bun 63, tel. 026920261; 
- S.C.”Reper” S.R.L. , or. Chişinău, tel. 069237083, 593459. 
- S.A.,,Drumuri Rezina,,, or. Rezina, tel. 0254 22657. 
 
La deschiderea licitaţiei participînd un număr de  24 (douăzeci şi patru) operatori 

economici, după cum urmează: 
- S.A.,,Drumuri Criuleni”, reprezentată de  inginerul şef, dl. Nistreanu Mihail; 
- S.A.,,Drumuri Ungheni”, reprezentată de directorul dl. Leonid Morcov; 
- S.R.L. ”Haub Grup”, reprezentată de  administratorul, dl. Vîrlan Alexandru; 
- S.A.”Drumuri Străşeni”, reprezentată de inginerul, dl. Tudor Panu; 
- S.A.,,Drumuri Ştefan Vodă”, reprezentată de inginerul dl. Şerbenco Roman; 
- S.A.,,Drumuri Rezina,,, reprezentată de vicedirectorul dl. Ciubotaru Liviu; 
- S.A.”Edilitate”, reprezentată de inginerul, dna Orlovscaia Irina; 
- S.A.,,Drumuri Căuşeni”, reprezentată de inginerul, dna. Volceanova Sofia; 

     - S.R.L.,,Nirom Roz”, reprezentată de şef STEP dl. Alexandru Rogai; 
- S.A.,,Drumuri Ialoveni”, reprezentată de inginerul dl. Boşuntea Oleg; 
- Î.M. ”Badprim”S.R.L., reprezentată de sp.princiopal dl.Chidisiuc Victor; 



- S.A.,,Drumuri Călăraşi”, reprezentată de directorul dl. Dodon Alexandru; 
- S.A.”Magistrala”, reprezentată de directorul dl. Serbaniuc Gheorghe; 
- S.R.L.”Cons Viand”, reprezentată de directorul dl. Saculţeanu Victor; 
- S.R.L.”Şahrevar”, reprezentată de şeful aprovizionării dna Andrieş Galina; 
- S.R.L.”Dromas-Cons”, reprezentată de şeful biroului tehnic dl. Cebanu Pavel; 

    - S.A.,,Drumuri Căinari”, reprezentată de directorul dl. Vidraşcu Nicolae; 
    -  S.R.L.”Lincons”, reprezentată de directorul comercial dl. Cojocaru Gherghe; 
     - S.R.L.”Neledimpex”, reprezentată de inginerul coordonator dl.Guţu Stanislav; 
    -  S.A.,,Lusmecon”, reprezentată de şeful STEP dl. Cocerva Ion; 
    - S.R.L. ”Genesis International”,, reprezentată de şeful biroului tehnic,dna  
       Larisa Movileanu; 
    -  S.R.L.”Activrut”, reprezentată de directorul tehnic, dna Cernei Ludmila; 
    -  S.R.L.”Rutador”, reprezentată de managerul dl Nedelcu Vitalie; 
    - S.C.”Reper” S.R.L. , reprezentată de directorul dl. Petrov Vladimir. 

Deschiderea licitaţiei a avut loc la sediul organizatorului Î.S.”Administraţia de Stat 
a Drumurilor” în ziua de 21.03.2013  la ora 1100 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 de execuţie. 
    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  
Valoarea ofertei, lei 

inclusiv TVA 
 

Garanţia 
bancară, lei 

Termen 
de 

execuţie 

Perioada 
de 

valabilitate 

S.A.,,Drumuri Criuleni” Lotul 5     963 428,0 
Lotul 6     263 488 12 270 3 luni 90 zile 

S.A.,,Drumuri Ungheni” Lotul 14  2199700,19 22 000 7 luni 45 zile 
S.R.L. ”Haub Grup” Lotul 7  1 410 609,6 14 106,09 7 luni 50 zile 
S.A.”Drumuri Străşeni” Lotul 12  1404239,04 14 100 4 luni 45 zile 
S.A.,,Drumuri Ştefan 
Vodă” Lotul 13 1580065,34 15 800,65 5 luni 45 zile 

S.A.,,Drumuri Rezina,, Lotul 11 1958047,41  16 317 6 luni 45 zile 

S.A.”Edilitate” 
Lotul 1  1 309 137,32 
Lotul 5    955 745,23 
Lotul 9  1 753 237,46 

48 217 6 luni 45 zile 

S.A.,,Drumuri Căuşeni” Lotul 3  1 525 023,6 
Lotul 4  1 187 050,8 27 000 5 luni 45 zile 

S.R.L.,,Nirom Roz” 

Lotul 2  1 339 110,26 
Lotul 9   2 269 993,4 
Lotul 10 1790990,78 
Lotul 12 1849805,46  

98 500 7 luni 45 zile 



S.A.,,Drumuri Ialoveni” 
Lotul 7  1424133,22 
Lotul 8  1252737,65 
Lotul 9   1720175  

44 000 5 luni 45 zile 

Î.M. ”Badprim”S.R.L. Lotul 3    1555256,4 
Lotul 4  1192718,42 28 000 6 luni 45 zile 

S.A.,,Drumuri Călăraşi” Lotul 2    1216086 13 000 4 luni 45 zile 
S.A.”Magistrala” Lotul 14  2199921,07 22 000 7 luni 45 zile 
S.R.L.”Cons Viand” Lotul 14  2157980,8  21 800 7 luni 45 zile 
S.R.L.”Şahrevar” Lotul 11  1902269,63 19 037 3 luni 45 zile 

S.R.L.”Dromas-Cons” 
Lotul 1       1942420 
Lotul 5       1401315 
Lotul 12     2021057 

54 000 
31 

octombrie 
2013 

45 zile 

S.A.,,Drumuri Căinari” Lotul 4     1163059  
Lotul 3     1530756 

11 630 
15 300 6 luni 45 zile 

S.R.L.”Lincons” 

Lotul 1    1532280,83 
Lotul 4    1432169,31 
Lotul 9    1999976,84 
Lotul 11  2021541,28 
Lotul 12  1592470,37 

90 000 6 luni 45 zile 

S.R.L.”Neledimpex” 

Lotul 1    1510573,6 
Lotul 2    1262874,73 
Lotul 3   1665256,12 
Lotul 5    1126385,92 
Lotul 6    403313,03 
Lotul 8    1368096,23 
Lotul 10  1337680,88 
Lotul 11  2248132,19 
Lotul 12  1618631,36 
Lotul 13  1205035,21 
Lotul 14   2232148,1 

160 000 
30 

octombrie 
2013 

45 zile 

S.A.,,Lusmecon” 
Lotul 5       953 603 
Lotul 6       306 720 
Lotul 10     1234956 

25 000 30 
octombrie 45 zile 

S.R.L. ”Genesis 
International” 

Lotul 1        1517136 
Lotul 5         922 839 
Lotul 8        1286246 
Lotul 10      1292612 
Lotul 11       2138453 
Lotul 12       1577017 

100 000 Octombrie 
2013 45 zile 

S.R.L.”Activrut” 

Lotul 1   1651329,41 
Lotul 2   1393431,25 
Lotul 5   1105671,69 
Lotul 6   355 622,85 
Lotul 8   1415923,12 
Lotul 10  1401840,68 
Lotul 11  2202050,08 
Lotul 12  1673700,16 

- Octombrie 
2013 45 zile 



S.R.L.”Rutador” 

Lotul 1   1398070,58 
Lotul 2   1127642,53 
Lotul 3   1523143,01 
Lotul 5   869 303,29 
Lotul 6   285 475,88 
Lotul 8   1193898,79 
Lotul 10  1167690,45 
Lotul 11  1947957,31 
Lotul 12  1503523,38 
Lotul 13  1402107,87 
Lotul 14  2500608,69 

150 000 31.10.2013 45 zile 

S.C.”Reper VP” S.R.L. Lotul 4   1153523,83 11 540 4 luni 45 zile 
 

La deschiderea şedinţei de licitaţie a fost întocmit procesul-verbal nr.29 din 
21.03.2012, care a fost semnat de membrii grupului de lucru şi reprezentanţii 
operatorilor economici. 

 
III. Analiza şi verificarea ofertelor de către grupul de lucru 

 
            Pentru evaluare şi adjudecare s-a aplicat criteriul - preţul cel mai mic la 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.  
      Operatorul economic S.R.L.”Activrut” a prezentat oferta la procedura de achiziție 
pentru loturile 1,2,5,6,8,10,11,12, fără însoțirea garanției pentru ofertă din care 
considerente în conformitate cu p. 3.6.3. din documentele de licitație oferta 
operatorului economic S.R.L.”Activrut” se respinge. 
       Conform ofertelor prezentate grupul de lucru a constatat că la lotul 7 (amplasat 
teritorial în rn. Hînceşti) s-au calificat doi operatori economici S.R.L. ”Haub Grup” și  
S.A.,,Drumuri Ialoveni”. De menționat că operatorul economic S.R.L. ”Haub Grup” la 
alcătuirea devizului de cheltuieli privind lucrările de reparație curentă a drumurilor 
publice din pietriș amplasate în zona de centru a republicii în raionul Hîncești, lotul 
nr.7, L562 R34 drum de acces spre s. Bratianovca km 0+00-4+800 a fost comise 
greșeli aritmetice în rezultatul cărora s-a mărit costul lucrărilor, din care considerente 
ofertele depuse la licitație se resping şi achiziția lucrărilor prevăzute conform lotul 7 
(amplasat teritorial în rn. Hînceşti) se anulează, cu organizarea unei noi proceduri de 
achiziție în modul stabilit.  
       La examinarea documentelor de calificare prezentate de către participanţi pentru 
lotul 4 (amplasat teritorial în rn. Căuşeni)  s-a constatat că operatorul economic 
S.C.”Reper VP” S.R.L. nu a prezentat următoarele documente obligatoriu solicitate de 
autoritatea contractantă prin documente de licitație: experiență similară, manualul 
calității, asigurarea cu personal de specialitate în vederea executării lucrărilor rutiere. 
Operatorul economic S.C.”Reper VP” S.R.L. în devizul local a formularului nr.7 la 
drumul L548 simbolul de norme D189B la reparația drumurilor împietrite cu adaos de 
material a fost încălcată tehnologia lucrărilor puse în operă, în loc de fracția 20-40 mm 
a pietrei sparte a fost întrebuințat savură, ce nu respectă condițiile caietului de sarcini 
din documentele de licitație. În situația creată grupul de lucru consideră oferta 



operatorului economic  S.C.”Reper VP” S.R.L. ca fiind neconformă cu documentele 
de licitație și oferta menționată se respinge. 

     În urma evaluării ofertei depusă de către operatorul economic S.A. ”Drumuri 
Căinari” pentru lotul 4 s-a constatat o necorespundere neînsemnată a sumei cu cea 
inclusă în procesul – verbal nr.29 din 21.03.2013 care a fost dată citirii la deschiderea 
ofertei. Suma reală prezentată în ofertă de către operatorul economic S.A. ”Drumuri 
Căinari” 969 167,16 (nouă sute șaizeci și nouă mii una sută șaizeci și șapte lei 16 bani) 
fără TVA și 1 163 000,59 (un milion o sută șaizeci și trei mii lei 59 bani) inclusiv TVA 
care este confirmată de devizul de cheltuieli prezentat. Pentru evaluare v-a fi luată în 
considerație suma inclusă în ofertă prezentată de S.A. ”Drumuri Căinari” 1 163 000,59 
(un milion o sută șaizeci și trei mii lei 59 bani) inclusiv TVA. 
        Operatorul economic S.A.”Edilitate” care a depus oferta la loturile 1,5,9 a 
prezentat copia garanției pentru ofertă ceea ce nu corespunde cerinților documentelor 
de licitație și la calcularea  prețurilor din ofertă s-a depistat necorespunderea dintre 
valoarea totală cu TVA și valoarea fără TVA,  din care considerente oferta  se 
respinge. 
        Ceilalţi operatori 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 s-au prezentat listele persoanelor 
responsabile de executarea lucrărilor. S-au prezentat toate certificatele constatatoare, 
licenţa de activitate, avizul Inspecţiei de Stat în Construcţii, garanţia bancară şi alte 
certificate necesare solicitate. 

    De menționat, că în urma evaluării prețurilor ofertelor a operatorilor 
economici S.R.L.”Rutador” pentru lotul 5 în sumă de 869 303,29 (opt sute șaizeci și 
nouă mii trei sute trei lei 29 bani) inclusiv TVA, S.A.,,Drumuri Criuleni” pentru  lotul 
6 în sumă de 263 488 (două sute șaizeci și trei mii patru sute optzeci și opt  lei 00 bani) 
inclusiv TVA și S.A.”Drumuri Străşeni” pentru lotul 12 în sumă de 1 404 239,04 (un 
milion patru sute patru mii două sute treizeci și nouă lei 04 bani) inclusiv TVA, grupul 
de lucru a constatat  necorespunderea prețurilor anormal de scăzute. În acest context, 
conform  p. 118 (h) al ,, Hotărîrei nr. 834 din 13.09.2010 pentru aprobarea 
Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări ,,  în cazul unei oferte a cărei 
valoare constituie mai puţin de 85 la sută din valoarea estimată  a lucrărilor, autoritatea 
contractantă  prin dimersurile nr. 11-26/405 din 28.03.2013 ; nr. 11-26/407 din 
28.03.2013 și nr. 11-26/406 din 28.03.2013 a solicitat justificarea prețurilor, în urma 
cărora s-a confirmat justificarea prețurilor prin demersurile prezentate de 
S.A.”Drumuri Străşeni” nr. 47 din 01.04.2013; S.A.,,Drumuri Criuleni” nr. 33 din 
02.04.2013 și  S.R.L.”Rutador” nr. 42 din 05.04.2013. 

La examinarea părţii financiare a ofertelor ce ţine de devizele desfăşurate s-a 
constatat că operatorii economici au elaborat devizele în conformitate cu cerinţele 
normativelor tehnice în vigoare,  cu includerea tuturor lucrărilor prevăzute de caietul 
de sarcini şi respectarea normelor de consum a materialelor. 
 

IV. Adjudecarea licitaţiei 
 

În baza evaluării efectuate  conform  loturilor  propuse la licitaţie s-a stabilit cel 
mai mic preţ a ofertei cu corespunderea tuturor cerinţelor, după cum urmează: 

La lotul 1 (amplasat teritorial în rn. Anenii Noi) S.R.L.”Rutador” cu oferta  în 
sumă de 1 398 070,58 ( un milion trei sute nouăzeci și opt mii șaptezeci lei 58 bani) 



inclusiv TVA,  termenul limită de execuție a  lucrărilor  – 6 luni calendaristice din 
momentul înregistrării contractului la Agenția Achiziții Publice. 

La lotul 2 (amplasat teritorial în rn. Călărași) a fost propus de operatorul 
economic S.R.L.”Rutador” în sumă de 1 127 642,53 (un milion una sută douăzeci și 
șapte mii șase sute patruzeci și doi lei 53 bani) inclusiv TVA- 6 luni calendaristice din 
momentul înregistrării contractului la Agenția Achiziții Publice. 

La lotul 3 (amplasat teritorial în rn. Căuşeni) cel mai mic preţ a fost propus de 
operatorul economic S.R.L.”Rutador” în sumă de 1 523 143,01 ( un milion cinci sute 
douăzeci și trei mii una sută patruzeci și trei lei 01 bani ) inclusiv TVA- 6 luni 
calendaristice din momentul înregistrării contractului la Agenția Achiziții Publice.  

La lotul 4 (amplasat teritorial în rn. Căuşeni) a fost propus de operatorul 
economic S.A.,,Drumuri Căinari” în sumă de 1 163 000,59 (un milion o sută șaizeci 
trei mii lei 59 bani) inclusiv TVA- 6 luni calendaristice din momentul înregistrării 
contractului la Agenția Achiziții Publice. 

La lotul 5 (amplasat teritorial în rn. Criuleni) a fost propus de operatorul 
economic S.R.L.”Rutador” în sumă de 869 303,29 (opt sute șaizeci și nouă mii trei 
sute trei lei 29 bani) inclusiv TVA- 6 luni calendaristice din momentul înregistrării 
contractului la Agenția Achiziții Publice. 

La lotul 6 (amplasat teritorial în rn. Dubăsari) a fost propus de operatorul 
economic S.A.,,Drumuri Criuleni” în sumă de 263 488 (două sute șaizeci și trei mii 
patru sute optzeci și opt  lei 00 bani) inclusiv TVA- 4 luni calendaristice din momentul 
înregistrării contractului la Agenția Achiziții Publice. 

La lotul 8 (amplasat teritorial în rn. Ialoveni) a fost propus de operatorul 
economic S.R.L.”Rutador” în sumă de 1 193 898,79 (un milion una sută nouăzeci și 
trei mii opt sute nouăzeci și opt  lei 79 bani) inclusiv TVA- 6 luni calendaristice din 
momentul înregistrării contractului la Agenția Achiziții Publice. 

La lotul 9 (amplasat teritorial în rn. Nisporeni) a fost propus de operatorul 
economic S.A.,,Drumuri Ialoveni” în sumă de 1 720 175  (un milion șapte sute 
douăzeci mii una sută șaptezeci și cinci  lei 00 bani) inclusiv TVA- 5 luni 
calendaristice din momentul înregistrării contractului la Agenția Achiziții Publice. 

La lotul 10 (amplasat teritorial în rn. Orhei) a fost propus de operatorul 
economic S.R.L.”Rutador” în sumă de 1 167 690,45 (un milion una sută șaizeci și 
șapte mii șase sute nouăzeci  lei 45 bani) inclusiv TVA- 6 luni calendaristice din 
momentul înregistrării contractului la Agenția Achiziții Publice. 

La lotul 11 (amplasat teritorial în rn. Rezina) a fost propus de operatorul 
economic S.R.L.”Şahrevar” în sumă de 1 902 269,63 (un milion nouă sute două mii 
două sute șaizeci și nouă lei 63 bani) inclusiv TVA- 4 luni calendaristice din momentul 
înregistrării contractului la Agenția Achiziții Publice. 

La lotul 12 (amplasat teritorial în rn. Strășeni) a fost propus de operatorul 
economic S.A.”Drumuri Străşeni” în sumă de 1 404 239,04 (un milion patru sute patru 
mii două sute treizeci și nouă lei 04 bani) inclusiv TVA- 4 luni calendaristice din 
momentul înregistrării contractului la Agenția Achiziții Publice.  

La lotul 13 (amplasat teritorial în rn. Ştefan Vodă) a fost propus de operatorul 
economic S.R.L.”Neledimpex” în sumă de 1 205 035,21 (un milion două sute cinci mii 
treizeci și cinci lei 21 bani) inclusiv TVA- 6 luni calendaristice din momentul 
înregistrării contractului la Agenția Achiziții Publice. 

La lotul 14 (amplasat teritorial în rn. Ungheni) a fost propus de operatorul 
economic S.R.L.”Cons Viand” în sumă de 2 157 980,80 (două milioane una sută 



cincizeci și șapte mii nouă sute optzeci lei 80 bani) inclusiv TVA- 7 luni calendaristice 
din momentul înregistrării contractului la Agenția Achiziții Publice. 
         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 căştigătoare. 

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, Căuşeni, Criuleni,  Hînceşti, Ialoveni, Nisporeni, Orhei, Rezina, Ştefan Vodă, 
Străşeni, Ungheni operatorilor economici: S.R.L.”Rutador” pentru loturile 1, 2, 3, 5, 8, 
10; S.A.,,Drumuri Căinari” pentru lotul 4; S.A.,,Drumuri Criuleni” pentru lotul 6; 
S.A.,,Drumuri Ialoveni” pentru lotul 9; S.R.L.”Şahrevar” pentru lotul 11; 
S.A.”Drumuri Străşeni” pentru lotul 12; S.R.L.”Neledimpex” pentru lotul 13; 
S.R.L.”Cons Viand” pentru lotul 14. 

 
 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: 

 
       1. În conformitate cu legislaţia în vigoare, se constată că, pentru execuţia lucrărilor 
care fac obiectul licitaţiei publice nr. 13/00149 din 21.03.2013, 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, se stabilesc contractanţii cîştigători, după cum urmează : 

La lotul 1 (amplasat teritorial în rn. Anenii Noi) S.R.L.”Rutador” cu oferta  în 
sumă de 1 398 070,58 ( un milion trei sute nouăzeci și opt mii șaptezeci lei 58 bani) 
inclusiv TVA,  termenul limită de execuție a  lucrărilor  – 6 luni calendaristice din 
momentul înregistrării contractului la Agenția Achiziții Publice. 

La lotul 2 (amplasat teritorial în rn. Călărași) S.R.L.”Rutador” cu oferta în sumă 
de 1 127 642,53 (un milion una sută douăzeci și șapte mii șase sute patruzeci și doi lei 
53 bani) inclusiv TVA, termenul limită de execuție a  lucrărilor  – 6 luni calendaristice 
din momentul înregistrării contractului la Agenția Achiziții Publice. 

La lotul 3 (amplasat teritorial în rn. Căuşeni) S.R.L.”Rutador” cu oferta în sumă 
de 1 523 143,01 ( un milion cinci sute douăzeci și trei mii una sută patruzeci și trei lei 
01 bani ) inclusiv TVA, termenul limită de execuție a  lucrărilor  – 6 luni calendaristice 
din momentul înregistrării contractului la Agenția Achiziții Publice. 



La lotul 4 (amplasat teritorial în rn. Căuşeni) S.A.,,Drumuri Căinari” cu oferta în 
sumă de 1 163 000,59 (un milion o sută șaizeci trei mii lei 59 bani) inclusiv TVA, 
termenul limită de execuție a  lucrărilor  – 6 luni calendaristice din momentul 
înregistrării contractului la Agenția Achiziții Publice. 

La lotul 5 (amplasat teritorial în rn. Criuleni) S.R.L.”Rutador” cu oferta în sumă 
de 869 303,29 (opt sute șaizeci și nouă mii trei sute trei lei 29 bani) inclusiv TVA, 
termenul limită de execuție a  lucrărilor  – 6 luni calendaristice din momentul 
înregistrării contractului la Agenția Achiziții Publice. 

La lotul 6 (amplasat teritorial în rn. Dubăsari) S.A.,,Drumuri Criuleni” cu oferta 
în sumă de 263 488 (două sute șaizeci și trei mii patru sute optzeci și opt  lei 00 bani) 
inclusiv TVA, termenul limită de execuție a  lucrărilor  – 4 luni calendaristice din 
momentul înregistrării contractului la Agenția Achiziții Publice. 

La lotul 8 (amplasat teritorial în rn. Ialoveni) S.R.L.”Rutador” cu oferta în sumă 
de 1 193 898,79 (un milion una sută nouăzeci și trei mii opt sute nouăzeci și opt  lei 79 
bani) inclusiv TVA, termenul limită de execuție a  lucrărilor  – 6 luni calendaristice 
din momentul înregistrării contractului la Agenția Achiziții Publice.  

La lotul 9 (amplasat teritorial în rn. Nisporeni) S.A.,,Drumuri Ialoveni” cu oferta 
în sumă de 1 720 175  (un milion șapte sute douăzeci mii una sută șaptezeci și cinci  lei 
00 bani) inclusiv TVA, termenul limită de execuție a  lucrărilor  – 5  luni calendaristice 
din momentul înregistrării contractului la Agenția Achiziții Publice. 

La lotul 10 (amplasat teritorial în rn. Orhei) S.R.L.”Rutador” cu oferta în sumă de 
1 167 690,45 (un milion una sută șaizeci și șapte mii șase sute nouăzeci  lei 45 bani) 
inclusiv TVA, termenul limită de execuție a  lucrărilor  – 6 luni calendaristice din 
momentul înregistrării contractului la Agenția Achiziții Publice.  

La lotul 11 (amplasat teritorial în rn. Rezina) S.R.L.”Şahrevar” cu oferta în sumă 
de 1 902 269,63 (un milion nouă sute două mii două sute șaizeci și nouă lei 63 bani) 
inclusiv TVA, termenul limită de execuție a  lucrărilor  – 4 luni calendaristice din 
momentul înregistrării contractului la Agenția Achiziții Publice. 

La lotul 12 (amplasat teritorial în rn. Strășeni) S.A.”Drumuri Străşeni” cu oferta 
în sumă de 1 404 239,04 (un milion patru sute patru mii două sute treizeci și nouă lei 
04 bani) inclusiv TVA, termenul limită de execuție a  lucrărilor  – 4  luni calendaristice 
din momentul înregistrării contractului la Agenția Achiziții Publice. 

La lotul 13 (amplasat teritorial în rn. Ştefan Vodă) S.R.L.”Neledimpex” cu oferta 
în sumă de 1 205 035,21 (un milion două sute cinci mii treizeci și cinci lei 21 bani) 
inclusiv TVA, termenul limită de execuție a  lucrărilor  – 6 luni calendaristice din 
momentul înregistrării contractului la Agenția Achiziții Publice. 

La lotul 14 (amplasat teritorial în rn. Ungheni) S.R.L.”Cons Viand” cu oferta în 
sumă de 2 157 980,80 (două milioane una sută cincizeci și șapte mii nouă sute optzeci 
lei 80 bani) inclusiv TVA, termenul limită de execuție a  lucrărilor  – 7  luni 
calendaristice din momentul înregistrării contractului la Agenția Achiziții Publice. 
        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 a semna contractele de antrepriză. Autoritatea contractantă v-a 
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 lotul 7 va fi anunțată o nouă procedură de achiziție în termenii legali. 

 
 
MEMBRII GRUPULUI DE LUCRU:  

Iu. Pașa  __________________ 
V. Cotruță  __________________ 
V. Teleman __________________ 
F. Lozan       __________________ 
V. Pană         __________________ 
V. Potop         __________________ 

         A. Ghițu                __________________ 
C. Drăgălin __________________ 

    R. Anii  __________________  
 
 


