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PROCES-VERBAL
AL GRUPULUI DE LUCRU CU PRIVIRE LA EVALUAREA OFERTELOR
Nr. 12/00067/001 aprobată la 06.12.2012
Autoritatea contractantă: 1003600023559 Administrația de Stat a Drumurilor
Procedura de achiziţie publică: Licitaţie publică
Nr.

12/00067

din

09.11.2012 , publicată în BAP nr.

89

din

09.11.2012

Tipul obiectului de achiziţie Servicii CPV 71322500-6
Obiectul achiziţiei: serviciii de proiectare pentru lucrările de reparație a drumului L559 R3 –drum de acces spre or. Hîncești, km 0-2,981

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

14

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

0970304482153

PANĂ VIOREL

0951112897102

PAŞA IURIE

șef adjunct, direcția finanțele
Membrul grupului de lucru
economiei naționale, cheltuieli capitale
și achiziții publice
manager-șef adjunct
Preşedintele grupului de lucru

0981703880464

PUNGA VICTOR

0970404425830

TELEMAN VEACESLAV

șef, direcția control materiale și
articole în construcții
șef, serviciul licitații

Membrul grupului de lucru

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

Denumirea agentului economic

1003600032128

ECOTEHLIDERS.R.L.

1003600063324

INTEXNAUCAS.A.

1008600013896

SIMBO-PROIECTS.R.L.

1002600010538

UNIVERSCONSS.R.L.

1002600015566

UNIVERSINJS.R.L.

Adresa
Republica Moldova, mun. Chişinău,
or. Cricova, str. Chişinăului 86
Republica Moldova, mun. Chişinău,
str. Alecsandri Vasile 64
Republica Moldova, mun. Chişinău,
str. Mircea cel Bătrîn bd. 31 bl. 3, ap.
116
Republica Moldova, mun. Chişinău,
str. Calea Ieşilor 61 bl. 2, ap. 28
str. Bucuriei 12 A, et. 2

Telefon

Email

Statutul

022 829972

Activ

022 227506

Activ

022 716124

Activ

022 753581

Activ

022 748880

Activ

Pînă la termenul limită (data, ora 26.11.2012 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

2

oferte,
Denumirea agentului economic

12/00067/003

De bază

Deschisă

26.11.2012 09:57

744894.00

893872.00 UNIVERSCONSS.R.L.

12/00067/002

De bază

Deschisă

26.11.2012 09:21

765000.00

918000.00 UNIVERSINJS.R.L.

Informaţia privind calificarea ofertanţilor se prezintă astfel:
Ofertant

Corespundere

Documentele solicitate şi alte condiţii, cerinţe agentului economic - obligatorii
UNIVERSCONSS.R.L.
volumul serviciilor de proiectare anuale trebuie sa fie cel puţin egală cu valoarea lucrărilor care urmează a fi executate

Nu corespunde

calificarea şi experienţa în proiectarea construcţiilor ale specialiştilor atestaţi, propuşi în vederea executării contractului

Nu corespunde

costul total al serviciilor de proiectare efectuate pentru fiecare din ultimii trei ani

Nu corespunde

documentele care adeveresc constituirea sau statutul legal

Da

dovada disponibilităţii de capital de lucru pentru acest contract

Nu corespunde

experienţa de prestare a serviciilor de proiectare de natură similară şi volumul acestora pentru fiecare din ultimii trei ani,

Nu corespunde

Ofertant
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Corespundere

Documentele solicitate şi alte condiţii, cerinţe agentului economic - obligatorii
experienţă în calitate de contractor principal în domeniul prestării serviciilor de proiectare la cel puţin un proiect executat de acelaşi caracter şi
informaţia despre orice litigii, curente sau care au avut loc ultimii trei ani
informaţia privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public
persoana prin intermediul căreia se vor cere referinţe de la bancherii ofertantului
principalele articole ale echipamentului şi dotărilor, propuse pentru executarea contractului
propunerile despre componentele ce vor fi subcontractate în cadrul serviciilor de proiectare executate

Nu corespunde
Lipseşte
Da
Lipseşte
Nu corespunde
Lipseşte

propunerile pentru achiziţionarea, în timpul necesar (procurare în proprietate, luare sau dare în chirie etc.), a echipamentului şi dotările specifica

Nu corespunde

rapoartele despre starea financiară a ofertantului

Nu corespunde

UNIVERSINJS.R.L.
volumul serviciilor de proiectare anuale trebuie sa fie cel puţin egală cu valoarea lucrărilor care urmează a fi executate

Da

calificarea şi experienţa în proiectarea construcţiilor ale specialiştilor atestaţi, propuşi în vederea executării contractului

Da

costul total al serviciilor de proiectare efectuate pentru fiecare din ultimii trei ani

Da

documentele care adeveresc constituirea sau statutul legal

Da

dovada disponibilităţii de capital de lucru pentru acest contract

Da

experienţa de prestare a serviciilor de proiectare de natură similară şi volumul acestora pentru fiecare din ultimii trei ani,

Da

experienţă în calitate de contractor principal în domeniul prestării serviciilor de proiectare la cel puţin un proiect executat de acelaşi caracter şi

Da

informaţia despre orice litigii, curente sau care au avut loc ultimii trei ani

Da

informaţia privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public

Da

persoana prin intermediul căreia se vor cere referinţe de la bancherii ofertantului

Da

principalele articole ale echipamentului şi dotărilor, propuse pentru executarea contractului

Da

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

Da

propunerile pentru achiziţionarea, în timpul necesar (procurare în proprietate, luare sau dare în chirie etc.), a echipamentului şi dotările specifica

Da

rapoartele despre starea financiară a ofertantului

Da

Constatări/Comentarii privind documentele de calificare:
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În urma analizei ofertelor prezentate de către operatorii economici participanți la licitație s-a constatat că oferta operatorului economic S.R.L.”Universcons” nu corespunde cerințelor documentelor de
licitație. Toate formularele nu sunt întocmite și completate conform formularelor tip incluse în documentele de licitație și prevederilor Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 352 din 5
mai 2009 privind realizarea achizițiilor publice de servicii de proiectare a lucrărilor, din care considerente oferta operatorului economic S.R.L.”Universcons” se consideră neconformă și se respinge.

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

12/00067/003, UNIVERSCONSS.R.L.

744894.00

serviciii de proiectare pentru lucrările de reparație a drumului L559 R3 –drum de
acces spre or. Hîncești, km 0-2,981
serviciii de proiectare pentru lucrările de reparație a drumului L559 R3 –drum de acces
spre or. Hîncești, km 0-2,981
12/00067/002, UNIVERSINJS.R.L.

744894.00

1

1

serviciii de proiectare pentru lucrările de reparație a drumului L559 R3 –drum de
acces spre or. Hîncești, km 0-2,981
serviciii de proiectare pentru lucrările de reparație a drumului L559 R3 –drum de acces
spre or. Hîncești, km 0-2,981

71322500-6

1.00
Set

744894.00

744894.00
765000.00
765000.00

71322500-6

1.00
Set

765000.00

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

765000.00

Punctajul calculat

Informaţia privind corespunderea cerinţelor tehnice a bunurilor/serviciilor/lucrărilor se prezintă astfel:
Caracteristicile tehnice
Oferta Nr.

12/00067/003

Lotul Nr. 1

Ofertant UNIVERSCONSS.R.L.

serviciii de proiectare pentru lucrările de reparație a drumului L559 R3 –drum de acces spre or. Hîncești, km 0-2,981

Corespun
derea
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Corespun
derea

Caracteristicile tehnice
S-a cerut
Nr.
poziţi
ei

Denumirea poziţiei

Descrierea detaliată a
caracteristicilor tehnice a poziţiei

serviciii de proiectare pentru Categoria tehnică a drumului
lucrările de reparație a drumului
conform СНиП 2.05-02.85 – II;
Tipul îmbrăcămintei rutiere L559 R3 –drum de acces spre beton asfaltic (sarcina pe osie pentru
or. Hîncești, km 0-2,981
calculul sistemului rutier - 115kN);
Lucrări de artă- Conform СНиП
2.05.03-84 „Мосты и трубы”, altor
standarde în vigoare;
Accesoriile drumului, siguranţa
rutieră-Conform СНиП 2.05-02.85, altor
standarde în vigoare.

1

Oferta Nr.

12/00067/002

Lotul Nr. 1

S-a propus
Cantitatea/
unitatea de
măsura
3.00
Set

Denumirea poziţiei

serviciii de proiectare pentru Categoria tehnică a drumului
lucrările de reparație a drumului
conform СНиП 2.05-02.85 – II;
Tipul îmbrăcămintei rutiere L559 R3 –drum de acces spre beton asfaltic (sarcina pe osie pentru
or. Hîncești, km 0-2,981
calculul sistemului rutier - 115kN);
Lucrări de artă- Conform СНиП
2.05.03-84 „Мосты и трубы”, altor
standarde în vigoare;
Accesoriile drumului, siguranţa
rutieră-Conform СНиП 2.05-02.85, altor
standarde în vigoare.

1

Cantitatea/
unitatea de
măsura
1.00
Set

Nu

Ofertant UNIVERSINJS.R.L.

serviciii de proiectare pentru lucrările de reparație a drumului L559 R3 –drum de acces spre or. Hîncești, km 0-2,981
S-a cerut

Nr.
poziţi
ei

Descrierea detaliată a
caracteristicilor tehnice a poziţiei

Denumirea poziţiei

Descrierea detaliată a
caracteristicilor tehnice a poziţiei

serviciii de proiectare pentru Categoria tehnică a drumului
lucrările de reparație a drumului
conform СНиП 2.05-02.85 – II;
L559 R3 –drum de acces spre Tipul îmbrăcămintei rutiere beton asfaltic (sarcina pe osie pentru
or. Hîncești, km 0-2,981
calculul sistemului rutier - 115kN);
Lucrări de artă- Conform СНиП
2.05.03-84 „Мосты и трубы”, altor
standarde în vigoare;
Accesoriile drumului, siguranţa
rutieră-Conform СНиП 2.05-02.85, altor
standarde în vigoare.

S-a propus
Cantitatea/
unitatea de
măsura
3.00
Set

Denumirea poziţiei

Descrierea detaliată a
caracteristicilor tehnice a poziţiei

serviciii de proiectare pentru Categoria tehnică a drumului
lucrările de reparație a drumului
conform СНиП 2.05-02.85 – II;
L559 R3 –drum de acces spre Tipul îmbrăcămintei rutiere beton asfaltic (sarcina pe osie pentru
or. Hîncești, km 0-2,981
calculul sistemului rutier - 115kN);
Lucrări de artă- Conform СНиП
2.05.03-84 „Мосты и трубы”, altor
standarde în vigoare;
Accesoriile drumului, siguranţa
rutieră-Conform СНиП 2.05-02.85, altor
standarde în vigoare.

Cantitatea/
unitatea de
măsura
1.00
Set

Da

Comentarii privind evaluarea ofertelor
În urma analizei ofertelor prezentate de către operatorii economici participanți la licitație s-a constatat că oferta operatorului economic S.R.L.”Universcons” nu corespunde cerințelor documentelor de
licitație. Toate formularele nu sunt întocmite și completate conform formularelor tip incluse în documentele de licitație și prevederilor Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 352 din 5
mai 2009 privind realizarea achizițiilor publice de servicii de proiectare a lucrărilor, din care considerente oferta operatorului economic S.R.L.”Universcons” se consideră neconformă și se respinge.
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În cazul cînd la licitație se califică numai un singur operator economic, nu poate fi asigurată o concurență efectivă, respectiv grupul de lucru poate anula licitația.
În urma analizei efectuate grupul de lucru a hotărît prin unanimitate de voturi de a anula licitația publică nr. 12/00067 din 26.11.2012 în vederea achiziționării serviciilor de proiectare pentru lucrările
de reparație a drumului L559 R3-drum de acces spre or. Hîncești, km 0-2,981. 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.

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.

12/00067/003

Lotul Nr. 1

Ofertant UNIVERSCONSS.R.L.

serviciii de proiectare pentru lucrările de reparație a drumului L559 R3 –drum de acces spre or. Hîncești, km 0-2,981
S-a cerut

Nr.
poziţi
ei
1

Denumirea poziţiei

Descrierea detaliată a
caracteristicilor tehnice a poziţiei

serviciii de proiectare pentru Categoria tehnică a drumului
lucrările de reparație a drumului
conform СНиП 2.05-02.85 – II;
L559 R3 –drum de acces spre Tipul îmbrăcămintei rutiere beton asfaltic (sarcina pe osie pentru
or. Hîncești, km 0-2,981
calculul sistemului rutier - 115kN);
Lucrări de artă- Conform СНиП
2.05.03-84 „Мосты и трубы”, altor
standarde în vigoare;
Accesoriile drumului, siguranţa
rutieră-Conform СНиП 2.05-02.85, altor
standarde în vigoare.

S-a propus
Cantitatea/
unitatea de
măsura
3.00
Set

Denumirea poziţiei

Descrierea detaliată a
caracteristicilor tehnice a poziţiei

serviciii de proiectare pentru Categoria tehnică a drumului
lucrările de reparație a drumului
conform СНиП 2.05-02.85 – II;
L559 R3 –drum de acces spre Tipul îmbrăcămintei rutiere beton asfaltic (sarcina pe osie pentru
or. Hîncești, km 0-2,981
calculul sistemului rutier - 115kN);
Lucrări de artă- Conform СНиП
2.05.03-84 „Мосты и трубы”, altor
standarde în vigoare;
Accesoriile drumului, siguranţa
rutieră-Conform СНиП 2.05-02.85, altor
standarde în vigoare.

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:

Cantitatea/
unitatea de
măsura
1.00
Set

Nu

Lotul
Nr.

Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrarilor

CPV

Termenul de
execuţie a
Cantitatea
contractului
/unitatea
de măsura

Oferta Nr. / Ofertant

Prețul cu TVA
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Prețul fără
TVA

Întreaga documentaţie care a stat la baza acestui proces verbal se află în sediu organizatorului concursului
Licitaţia a fost organizată şi s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile Legii privind achiziţiile publice nr. 96-XVI din 13.04.2007 şi Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 352 din 5
mai 2009.

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 06.12.2012 , 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

Membrul grupului de lucru

PANĂ VIOREL

Preşedintele grupului de lucru

PAŞA IURIE

Semnătura
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Rolul

Numele, Prenumele

Membrul grupului de lucru

PUNGA VICTOR

Secretar

TELEMAN VEACESLAV

Semnătura

