
HOTĂRÎREA nr. 14/02190/001 
a grupului de lucru cu privire la evaluarea ofertelor conform licitaţiei publice             

nr. 14/02190 din 07.11.2014, în vederea achiziţionării lucrărilor de reparație a str. 
Brînza în or. Florești (acces la drumul R18 Florești-Nicolaevca-Sîngerei), conform 

necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” 
 
     19 noiembrie 2014                                                                             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 - şef, direcţia întreţinerea drumurilor, Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii Drumurilor; 

- Alexandru Ghiţu - şef, serviciul juridic; 
- Cristian Drăgălin – consultant, serviciul licitaţii; 
- Ruslan Anii – consultant, serviciul tehnico-operativ. 

 
Investiţia supusă  licitaţiei  este: achiziţionarea lucrărilor de  reparație a str. Brînza în 
or. Florești (acces la drumul R18 Florești-Nicolaevca-Sîngerei). 
 

I. Principalele date legate de pregătirea licitaţiei 
 

1. Sursa de finanţare: Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe 
anul 2014. 

2. Finanţarea lucrării se derulează prin: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” 
    3. Organizatorul licitaţiei: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”. 
    4. Investitorul: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor. 
    5. Forma de licitaţie aleasă: licitaţie deschisă (publică) cu contract de antrepriză 
    6. Anunţ publicitar în BAP nr.85 din 28.10.2014. 
    Anunţul publicitar conţine  principalele cerinţe   ale  Regulamentului   de   licitaţii   
prevede   data  de 07.11.2014 ora 1000 ca  termen  limită  de  depunere   şi  deschidere 
publică a  ofertelor la sediul organizatorului licitaţiei Î.S.”Administraţia de Stat a 
Drumurilor”.  
 
    7. 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 3 (trei) 
operatori economici: 

1. S.R.L.”Cetatcons”, or. Florești, str. I. Creangă, ap. 9,  tel.025093880; 
2. S.R.L.”Flerixon”, or. Florești, str. Pieții 1,  tel.025093880; 
3. S.R.L.”Litarcom”, or. Chișinău, bd. Traian 8/1, ap. 2, tel. 022429004. 

 
La deschiderea licitaţiei participînd un număr de 3 (trei) operatori economici, după 

cum urmează: 
1. S.R.L.”Litarcom” reprezentată de maistrul dl Vadim Moldovanu; 
2. S.R.L.”Flerixon” reprezentată de juristul dl Adrian Crețu; 
3. S.R.L.”Cetatcons” reprezentată de directorul dna Olesea Carauș. 

 
Deschiderea licitaţiei a avut loc la sediul organizatorului Î.S.”Administraţia de Stat 

a Drumurilor” în ziua de 07.11.2014  la ora 1000 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 execuţiei. 

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 

fărăTVA, lei 

Valoarea 
ofertei inclusiv 

TVA, lei 

Garanţia 
bancară, 

lei 

Termenul 
de execuţie 

Perioada 
de 

valabilitate 
S.R.L.”Litarcom” 1 292 024,53 1 550 429,43 16 000,00 30.12.2014 45 zile 
S.R.L.”Flerixon” 1 061 380,22 1 273 656,26 12 736,56 10 zile 45 zile 
S.R.L.”Cetatcons” 1 121 167,74 1 345 401,29 13 454,01 12 zile 45 zile 

 
La deschiderea şedinţei de licitaţie a fost întocmit procesul-verbal nr. 154 din 

07.11.2014, 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 cu 
corespunderea tuturor cerinţelor înaintate prin documentele de licitaţie. Oferta 
cîştigătoare este cea care are cel mai mic preţ şi întruneşte toate cerinţele minime de 
calificare. Criteriul de apreciere prin preţul cel mai mic a fost comunicat operatorilor 
economici în documentele de licitaţie. 

Conform ofertelor  primite cel mai mic preț a fost propus de operatorul 
economic S.R.L.”Flerixon”  în sumă de 1 061 380,22 (un milion șasezeci și una mii  
trei sute optzeci  lei 22 bani) fără TVA  și 1 273 656,26 (un milion două sute șaptezeci 



și trei mii   șase sute cincizeci și șase lei 26 bani) inclusiv TVA. Conform demersului 
depus de către S.R.L.”Flerixon” nr. 2633 din 13.11.2014, prin care operatorul 
economic își retrage oferta,  grupul de lucru al  Î.S.”Administraţia de Stat a 
Drumurilor” conform pct.3.9.5 din Documentele de licitație,  va vira garanţia pentru 
ofertă în bugetul propriu, ofertantul pierzînd suma constituită,  în cazul în care îşi 
retrage oferta în perioada de valabilitate a  acesteia.  

La examinarea documentelor de calificare prezentate de către participanți s-a 
constatat că oferta operatorului economic S.R.L.”Cetatcons” nu  poate fi calificată 
deoarece: 

-  Nu dispune de  experiență similară,  prin  încheierea şi îndeplinirea în ultimii 3 
ani cel puţin a unui contract: 
a) cu o valoare egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract; sau  
b) reconstrucţia/construcţia şi darea în exploatare a unor obiecte de o capacitate 

similară.  
- Nu deţine laboratoare proprii autorizate şi acreditate în modul stabilit, sau a 

contractelor cu aceste laboratoare, pentru încercări beton şi a altor materiale şi 
elemente de construcţie care necesită încercări, incluse în ofertă. 

          În situația creată grupul de lucru, din motivul   necalificării a  cel puţin trei 
ofertanţi și  lipsei de concurență loială, va anula licitația dată cu înaintarea unui demers 
către Agenția Achiziții Publice.  
 

IV. Adjudecarea licitaţiei 
În baza celor menționate  grupul de lucru prin unanimitate de voturi a hotărît 

anularea licitației publice nr. 14/02190 din 07.11.2014, în vederea achiziţionării 
lucrărilor de reparație a str. Brînza în or. Florești (acces la drumul R18 Florești-
Nicolaevca-Sîngerei).  

 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 propuse, în urma analizei,  
HOTĂRĂŞTE: 

1. În conformitate cu legislaţia în vigoare, se stabileşte că licitaţia publică   nr. 
14/02190 din 07.11.2014, în vederea achiziţionării lucrărilor de reparație a str. Brînza 
în or. Florești (acces la drumul R18 Florești-Nicolaevca-Sîngerei), se anulează. 

2. În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, autoritatea contractantă va 
anunţa în scris operatorii economici participanți despre rezultatele licitației și va 
elibera garanțiile pentru ofertă.  

 


