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PROCES-VERBAL 

AL  GRUPULUI  DE  LUCRU   CU  PRIVIRE  LA  EVALUAREA  OFERTELOR 

Nr. 14/01039/001 09.06.2014 aprobată la 

Autoritatea contractantă: 1003600023559 Administrația de Stat a Drumurilor
Procedura de achiziţie publică: Licitaţie publică

din 14/01039 Nr. 06.06.2014 , publicată în BAP nr. 23.05.201440 din 

Servicii Tipul obiectului de achiziţie 71322500-6CPV 
Servicii de proiectare pentru lucrările de reparaţie a drumului  L266 Prepelița-Pepeni-Bălășești, (tronsonul Prepelița-Pepeni) Obiectul achiziţiei: 

27.03.201214 din Grupul de lucru numit prin Ordinul (Decizia) nr.
cu următoarea componenţă: 

Ministerul Finanțelor Sursa de finanţare: 

IDNP Numele, Prenumele Funcţia Rolul 
2002037060648 ANII RUSLAN consultant, serviciul tehnico-operativ Membrul grupului de lucru 

0962501893140 COTRUŢA VALERIU șef, direcția construcții și reparații 
capitale

Membrul grupului de lucru 

0981905117524 DRĂGĂLIN CRISTIAN consultant, serviciul licitații Membrul grupului de lucru 

0972803214053 GHIŢU ALEXANDRU șef, serviciul juridic Membrul grupului de lucru 

0962111420297 LOZAN FIODOR șef, direcția întreținerea drumurilor Membrul grupului de lucru 

0970304482153 PANĂ VIOREL șef adjunct, direcția finanțele 
economiei naționale, cheltuieli 
capitale și achiziții publice 

Membrul grupului de lucru 

0951112897102 PAŞA IURIE manager-șef adjunct Preşedintele grupului de lucru 

0970808128658 POTOP VEACESLAV şef adjunct, Inspecţia de Stat în 
Construcţii

Membrul grupului de lucru 

0970404425830 TELEMAN VEACESLAV șef, serviciul licitații Secretar
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IDNP Numele, Prenumele Funcţia Rolul 
0993006380970 ŢURCAN NATALIA consultant Consultant

Operatorii economici înregistraţi cărora li s-a oferit documentaţia standard/caetul de sarcini: 

IDNO/IDNP Telefon Email Denumirea agentului economic Statutul Adresa 
1011600025789 ASTRAL-PROIECT S.R.L.   Republica Moldova, mun. Chişinău, 

str. Cuza-Vodă bd. 12
Activ

1003600029285 BASADOR - COM S.R.L.   Republica Moldova, mun. Chişinău, 
str. CEUCARI 8, ap. 36

Activ

1011600043488 EVILUX INVEST S.R.L.   Republica Moldova, mun. Chişinău, 
or. Durleşti, str. Sadoveanu M. 183 

Activ

1003600063324 INTEXNAUCA S.A.   Republica Moldova, mun. Chişinău, 
str. Alecsandri Vasile 64

Activ

1008600013896 SIMBO-PROIECT S.R.L.   Republica Moldova, mun. Chişinău, 
str. Mircea cel Bătrîn bd. 31 bl. 3, ap. 
116

Activ

1002600010538 UNIVERSCONS S.R.L.   Republica Moldova, mun. Chişinău, 
str. Calea Ieşilor 61 bl. 2, ap. 28

Activ

1002600015566 UNIVERSINJ S.R.L.   Republica Moldova, mun. Chişinău, 
str. Independenţei 6 bl. 1

Activ

după cum urmează: 
Pînă la termenul limită (data, ora  06.06.2014 14:00 ), potrivit procesului verbal de deschidere, au fost depuse 7 oferte, 

Oferta Nr. Tipul ofertei Statutul ofertei Data şi ora 
înregistrării 

ofertei

Preţul ofertei 
fara TVA 

Preţul ofertei cu 
TVA 

Denumirea agentului economic 

14/01039/001 De bază Deschisă 06.06.2014 11:26 224142.50 268971.00 ASTRAL-PROIECT S.R.L.

14/01039/003 De bază Deschisă 06.06.2014 13:41 173635.00 208362.00 BASADOR - COM S.R.L.

14/01039/005 De bază Deschisă 06.06.2014 13:52 237500.00 285000.00 EVILUX INVEST S.R.L.

14/01039/002 De bază Deschisă 06.06.2014 11:26 285000.00 342000.00 INTEXNAUCA S.A.

14/01039/007 De bază Deschisă 06.06.2014 13:53 167312.00 200774.00 SIMBO-PROIECT S.R.L.

14/01039/006 De bază Deschisă 06.06.2014 13:53 282420.00 338904.00 UNIVERSCONS S.R.L.

14/01039/004 De bază Deschisă 06.06.2014 13:45 271661.00 325993.00 UNIVERSINJ S.R.L.

Informaţia privind calificarea ofertanţilor se prezintă astfel: 
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Ofertant Corespundere 

Documentele solicitate şi alte condiţii, cerinţe agentului economic - obligatorii 

ASTRAL-PROIECT S.R.L.
Da       Calificarea şi experienţa în proiectarea construcţiilor ale specialiştilor atestaţi

Da       Costul total al serviciilor de proiectare 

Da       Documente care adeveresc constituirea sau statutul legal

Da       Experienţa de prestare a serviciilor de proiectare 

Da       Experienţă în calitate de contractor principal în domeniul prestării serviciilor de proiectare 

Da       Garanţia pentru ofertă 

Da       Informaţia privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public

Da       Principalele articole ale echipamentului şi dotărilor

Da       Propunerile despre componentele ce vor fi subcontractate în cadrul serviciilor de proiectare executate

Da       Rapoartele despre starea financiară a ofertantului 

Da       Volumul serviciilor de proiectare anuale  

BASADOR - COM S.R.L.
Da       Calificarea şi experienţa în proiectarea construcţiilor ale specialiştilor atestaţi

Da       Costul total al serviciilor de proiectare 

Da       Documente care adeveresc constituirea sau statutul legal

Da       Experienţa de prestare a serviciilor de proiectare 

Da       Experienţă în calitate de contractor principal în domeniul prestării serviciilor de proiectare 

Da       Garanţia pentru ofertă 

Da       Informaţia privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public

Da       Principalele articole ale echipamentului şi dotărilor

Da       Propunerile despre componentele ce vor fi subcontractate în cadrul serviciilor de proiectare executate

Da       Rapoartele despre starea financiară a ofertantului 

Da       Volumul serviciilor de proiectare anuale  

EVILUX INVEST S.R.L.
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Ofertant Corespundere 

Documentele solicitate şi alte condiţii, cerinţe agentului economic - obligatorii 
Da       Calificarea şi experienţa în proiectarea construcţiilor ale specialiştilor atestaţi

Da       Costul total al serviciilor de proiectare 

Da       Documente care adeveresc constituirea sau statutul legal

Da       Experienţa de prestare a serviciilor de proiectare 

Da       Experienţă în calitate de contractor principal în domeniul prestării serviciilor de proiectare 

Da       Garanţia pentru ofertă 

Da       Informaţia privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public

Da       Principalele articole ale echipamentului şi dotărilor

Da       Propunerile despre componentele ce vor fi subcontractate în cadrul serviciilor de proiectare executate

Da       Rapoartele despre starea financiară a ofertantului 

Da       Volumul serviciilor de proiectare anuale  

INTEXNAUCA S.A. 
Da       Calificarea şi experienţa în proiectarea construcţiilor ale specialiştilor atestaţi

Da       Costul total al serviciilor de proiectare 

Da       Documente care adeveresc constituirea sau statutul legal

Da       Experienţa de prestare a serviciilor de proiectare 

Da       Experienţă în calitate de contractor principal în domeniul prestării serviciilor de proiectare 

Da       Garanţia pentru ofertă 

Da       Informaţia privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public

Da       Principalele articole ale echipamentului şi dotărilor

Da       Propunerile despre componentele ce vor fi subcontractate în cadrul serviciilor de proiectare executate

Da       Rapoartele despre starea financiară a ofertantului 

Da       Volumul serviciilor de proiectare anuale  

SIMBO-PROIECT S.R.L.
Da       Calificarea şi experienţa în proiectarea construcţiilor ale specialiştilor atestaţi
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Ofertant Corespundere 

Documentele solicitate şi alte condiţii, cerinţe agentului economic - obligatorii 
Da       Costul total al serviciilor de proiectare 

Da       Documente care adeveresc constituirea sau statutul legal

Da       Experienţa de prestare a serviciilor de proiectare 

Da       Experienţă în calitate de contractor principal în domeniul prestării serviciilor de proiectare 

Da       Garanţia pentru ofertă 

Da       Informaţia privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public

Da       Principalele articole ale echipamentului şi dotărilor

Da       Propunerile despre componentele ce vor fi subcontractate în cadrul serviciilor de proiectare executate

Da       Rapoartele despre starea financiară a ofertantului 

Da       Volumul serviciilor de proiectare anuale  

UNIVERSCONS S.R.L. 
Da       Calificarea şi experienţa în proiectarea construcţiilor ale specialiştilor atestaţi

Da       Costul total al serviciilor de proiectare 

Da       Documente care adeveresc constituirea sau statutul legal

Da       Experienţa de prestare a serviciilor de proiectare 

Da       Experienţă în calitate de contractor principal în domeniul prestării serviciilor de proiectare 

Da       Garanţia pentru ofertă 

Da       Informaţia privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public

Da       Principalele articole ale echipamentului şi dotărilor

Da       Propunerile despre componentele ce vor fi subcontractate în cadrul serviciilor de proiectare executate

Da       Rapoartele despre starea financiară a ofertantului 

Da       Volumul serviciilor de proiectare anuale  

UNIVERSINJ S.R.L. 
Da       Calificarea şi experienţa în proiectarea construcţiilor ale specialiştilor atestaţi

Da       Costul total al serviciilor de proiectare 
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Ofertant Corespundere 

Documentele solicitate şi alte condiţii, cerinţe agentului economic - obligatorii 
Da       Documente care adeveresc constituirea sau statutul legal

Da       Experienţa de prestare a serviciilor de proiectare 

Da       Experienţă în calitate de contractor principal în domeniul prestării serviciilor de proiectare 

Da       Garanţia pentru ofertă 

Da       Informaţia privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public

Da       Principalele articole ale echipamentului şi dotărilor

Da       Propunerile despre componentele ce vor fi subcontractate în cadrul serviciilor de proiectare executate

Da       Rapoartele despre starea financiară a ofertantului 

Da       Volumul serviciilor de proiectare anuale  

Constatări/Comentarii privind documentele de calificare: 
Oferta cîştigătoare este oferta care întruneşte toate condiţiile solicitate prin documentele de licitaţie și are cel mai mic preţ. 
Criteriul de apreciere a ofertei cîștigătoare a fost comunicat operatorilor  economici prin documentele licitaţiei. 
Toţi operatorii economici au dat dovadă de dotări specifice ce ţine de echipamente şi sisteme de proiectare asistate la calculator. Deasemenea sau prezentat listele persoanelor responsabile de 
executarea documentaţiei de proiect şi deviz implicate nemijlocit la executarea lucrărilor de proiectare în cauză. Operatorii economici au dat dovadă de antrenare a specialiştilor fără de care nu pot fi 
executate lucrările de proiectare conform cerinţelor şi standardelor tehnice în vigoare. Au fost prezentate toate certificatele constatatoare, licenţa de activitate, garanţiile bancare şi alte certificate 
necesare solicitate. 
La evaluarea părţii financiare a ofertelor ce ţine de devizele prezentate, s-a constatat corespunderea şi respectarea standardelor tehnice de îndeplinire a lucrărilor cu cerinţele caietului de sarcini şi 
includerea tuturor lucrărilor şi taxelor necesare. 

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 preţ , 
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, 
per unitate 

Prețul fără TVA, 
total 
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Oferta №,  Ofertant  

Lotul nr. Denumirea bunurilor/ serviciilor/lucrărilor CPV Cantitatea, 
unitatea de 

măsura 

Prețul fără TVA, 
per unitate 

Prețul fără TVA, 
total 

   

14/01039/001, ASTRAL-PROIECT S.R.L.   224142.5000 

Servicii de proiectare pentru lucrările de reparaţie a drumului  L266 
Prepelița-Pepeni-Bălășești, (tronsonul Prepelița-Pepeni)

  224142.5000 1 

 Servicii de proiectare pentru lucrările de reparaţie a drumului  L266 
Prepelița-Pepeni-Bălășești, (tronsonul Prepelița-Pepeni)

71322500-6 1.00
Bucată

224142.5000 224142.5000 

14/01039/003, BASADOR - COM S.R.L.   173635.0000 

Servicii de proiectare pentru lucrările de reparaţie a drumului  L266 
Prepelița-Pepeni-Bălășești, (tronsonul Prepelița-Pepeni)

  173635.0000 1 

 Servicii de proiectare pentru lucrările de reparaţie a drumului  L266 
Prepelița-Pepeni-Bălășești, (tronsonul Prepelița-Pepeni)

71322500-6 1.00
Bucată

173635.0000 173635.0000 

14/01039/005, EVILUX INVEST S.R.L.   237500.0000 

Servicii de proiectare pentru lucrările de reparaţie a drumului  L266 
Prepelița-Pepeni-Bălășești, (tronsonul Prepelița-Pepeni)

  237500.0000 1 

 Servicii de proiectare pentru lucrările de reparaţie a drumului  L266 
Prepelița-Pepeni-Bălășești, (tronsonul Prepelița-Pepeni)

71322500-6 1.00
Bucată

237500.0000 237500.0000 

14/01039/002, INTEXNAUCA S.A.   285000.0000 

Servicii de proiectare pentru lucrările de reparaţie a drumului  L266 
Prepelița-Pepeni-Bălășești, (tronsonul Prepelița-Pepeni)

  285000.0000 1 

 Servicii de proiectare pentru lucrările de reparaţie a drumului  L266 
Prepelița-Pepeni-Bălășești, (tronsonul Prepelița-Pepeni)

71322500-6 1.00
Bucată

285000.0000 285000.0000 

14/01039/007, SIMBO-PROIECT S.R.L.   167312.0000 

Servicii de proiectare pentru lucrările de reparaţie a drumului  L266 
Prepelița-Pepeni-Bălășești, (tronsonul Prepelița-Pepeni)

  167312.0000 1 

 Servicii de proiectare pentru lucrările de reparaţie a drumului  L266 
Prepelița-Pepeni-Bălășești, (tronsonul Prepelița-Pepeni)

71322500-6 1.00
Bucată

167312.0000 167312.0000 

14/01039/006, UNIVERSCONS S.R.L.   282420.0000 

Servicii de proiectare pentru lucrările de reparaţie a drumului  L266 
Prepelița-Pepeni-Bălășești, (tronsonul Prepelița-Pepeni)

  282420.0000 1 

 Servicii de proiectare pentru lucrările de reparaţie a drumului  L266 
Prepelița-Pepeni-Bălășești, (tronsonul Prepelița-Pepeni)

71322500-6 1.00
Bucată

282420.0000 282420.0000 

14/01039/004, UNIVERSINJ S.R.L.   271661.0000 

Servicii de proiectare pentru lucrările de reparaţie a drumului  L266 
Prepelița-Pepeni-Bălășești, (tronsonul Prepelița-Pepeni)

  271661.0000 1 

 Servicii de proiectare pentru lucrările de reparaţie a drumului  L266 
Prepelița-Pepeni-Bălășești, (tronsonul Prepelița-Pepeni)

71322500-6 1.00
Bucată

271661.0000 271661.0000 


