Anexa nr. 7
la Documentația standard nr.___
din “___” ______________ 20__

CERERE DE PARTICIPARE

Către: ” Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor” ”

Stimaţi domni,
Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1652357131908 din 12 mai 2022, privind
aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „ Lucrări de întreținere periodică a drumurilor
publice naționale amplasate în raioanele Cahul, Cantemir, Taraclia”, noi „Masterdrum SRL” , am luat
cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta,
interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 01.06.2022
Cu stimă,

Digitally signed by Boldurescu Petru
Date: 2022.06.02 15:57:23 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Ofertant/candidat
........................
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8
la Documentația standard nr.___
din “___” ______________ 20__

DECLARAŢIE
privind valabilitatea ofertei

Către:

” Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor” ”

Stimaţi domni,
Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea „ Lucrări de întreținere periodică a
drumurilor publice naționale amplasate în raioanele Cahul, Cantemir, Taraclia” prin procedura de
achiziție „Licitație deschisă”, pentru o durată de 45 (patruzeci si cinci) zile, respectiv până la data de
18 iulie 2022, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea
perioadei de valabilitate.

Data completării 01.06.2022
Cu stimă,

Ofertant/candidat
........................
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 13
la Documentația standard nr.___
din “___” ______________ 20__

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE
ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE
Numărul şi
data
procesuluiverbal de
recepţie la
terminarea
lucrărilor

Nr.127 din
28.12.2021

Denumirea/nu
me beneficiar/
Adresa

Calitatea
antreprenoru
lui*)

Preţ contract/
valoarea
lucrărilor
executate

Perioada
de
execuţie a
lucrării
(luni)

1

Lucrari de intretinere periodica
a drumurilor publice nationale
cu imbracaminte rutiera din
beton asfaltic in raionul Cahul
UTA Gagauzia (raionul
Vulcanesti)

ÎS
Administrația
de Stat a
Drumurilor

contractant
unic

5 491 884,00

4

2

Lucrări de reparație și întreținere
a drumurilor

Consiliul
Raional Cahul

contractant
unic

17 833 668,44

75 zile

3

Lucrări de reparație a drumurilor
din mun. Cahul

Primaria mun.
Cahul

contractant
unic

13 179 923,54

8

Nr. 1 din
21.12.2021

4

Lucrari de intretinere periodica a
drumurilor publice nationale cu
imbracaminte rutiera din
macadam amplsate teritorial in
raioanele Cantemir si Leova

ÎS
Administrația
de Stat a
Drumurilor

contractant
unic

7 062 471,6

3,5

Nr. 6 din
25.01.2022

5

Lucrari de intretinere periodica a
drumurilor publice nationale cu
imbracaminte rutiera din
macadam ampalsate teritorial in
raioanele Cahul, UTA Gagauzia
(Comrat, Ciadir-Lunga,
Vulcanesti) Taraclia

ÎS
Administrația
de Stat a
Drumurilor

contractant
unic

2 999 856

3,5

Nr. 11 din
11.02.2022

Nr.
crt.

Obiect contract

*)

Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau
lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____________________________
Nume:
Funcţia în cadrul firmei:

Mihail Crețu
Administrator

Denumirea firmei şi sigiliu: ”MASTERDRUM” SRL

Anexa nr. 14
la Documentația standard nr.___
din “___” ______________ 20__

DECLARAŢIE
privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului
Nr.
d/o

Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de
transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare)
şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuţia
lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le
adopte

Unitate de
măsură
(bucăţi şi
seturi)

Asigurate din
dotare

Asigurate
de la terţi
sau din
alte surse

1
1
proprie
Statie de preparat mixture asfaltice SMA – 120VT (s. Zirnesti)
2
2
proprie
Excavator incărcător pe roți Komatsu
3
1
proprie
Autogreider
4
1
proprie
Cilindru compactor HAMM,
proprie
5
1
Cilindru compactor terasamente HAMM
6
1
proprie
Încărcător frontal VOLVO
7
1
proprie
Greider BOMAG
8
1
proprie
Compactor Dynapac
9
1
proprie
Repartizator de mixturi asfaltice
10 Încărcător frontal pe roti BOBCAT
1
proprie
11 Excavator pe roți
3
proprie
12 Compactor BOMAG
3
proprie
13 Compactor BOMAG (pneumo)
1
proprie
14 Compactor Caterpillar CB24
1
proprie
15 Freza WIRTGEN W100F
1
proprie
16 Captractor DAF FT CF 85.430
3
proprie
17 Semiremorca Carnehl CHKS HH basculanta
3
proprie
18 DAF XF 105
3
proprie
19 Semiremorca TIRSAN
3
proprie
20 Autotractor VOLVO FM4 2T
2
proprie
21 Semiremorca SCHMTZ CARGOBULL
2
proprie
22 FORD Tranzit
8
proprie
23 MAN TGA
1
proprie
24 remorca BEILHARZ
1
proprie
25 KAMAZ model 5511
1
proprie
26 Autocamion Mercedes Actros
1
proprie
27 Remorca Meiler MZDA 18/2 basculanta
1
proprie
28 Autocamion Mercedes 614D
1
proprie
29 Semiremorca MCCAULEY
1
proprie
30 GAZ GLG 756
1
proprie
Alte mijloace fixe (maşini de taiat asfalt; tălpi vibratoare; placă vibratoare, mai mecanic, ciocane pneumatice,
şlefuitoare unghiulare, aparate de sudat, transformator, malaxoare de beton, maşini de şlefuit, rigle vibrante ş.a.).

Semnat:
Nume:
Funcţia în cadrul firmei:
Denumirea firmei şi sigiliu:

__________________
Mihail Crețu
Administrator
”MASTERDRUM” SRL

Anexa nr. 15
la Documentația standard nr.___
din “___” ______________ 20__

DECLARAŢIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Funcţia

Nr.
d/o
1

1

Studii de
specialitate

Vechime
a în
munca în
specialita
te (ani)

Numărul şi
denumirea
lucrărilor similare
executate în calitate
de conducător

Numărul
certificatului de
atestare
Data eliberării

2

3

4

5

1

Administrator -

Mihail Crețu

superioare

3

Contabil șef Galina

Țuțuianu

superioare

5

Diriginți de şantier

- Crețu M.

- Buraga A.

7
8

Maiștri
3
Muncitori de la cat.I
pînă la cat.VI.
- 72

Semnat:
Nume:
Funcţia în cadrul firmei:
Denumirea firmei şi sigiliu:

superioare

peste 5

superioare

peste 5

superioare

peste 5

__________________
Mihail Crețu
Administrator
”MASTERDRUM” SRL

Lucrări de
întreținere periodică
a drumurilor publice
nationale cu
îmbrăcăminte rutieră
din beton asfaltic
amplasate teritorial
în raioanele Cahul și
Cantemir
Lucrări de reparație
a îmbrăcămintei
rutiere pe drumul
G91 UngheniBărboieni-NemțeniM1, km 38-47

Constructii rutiere
- Drumuri si piste
de aviatie, poduri
seria 2019-DŞ
Nr.0629 2a,b din
17.10.2019

Constructii rutiere
- Drumuri si piste
de aviatie, poduri
seria 2018-DŞ
Nr.0255 2a,b din
01.11.2018

Anexa nr. 16
la Documentația standard nr.___
din “___” ______________ 20__

LISTA SUBCONTRACTORILOR
ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA

Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale
amplasate în raioanele Cahul, Cantemir, Taraclia

Nr.
d/o

Numele şi adresa
subantreprenorilor

Activităţi din
contract

1.
2.
3.
4.

Semnat:
Nume:
Funcţia în cadrul firmei:
Denumirea firmei şi sigiliu:

________________
Cretu Mihail
Administrator
”Masterdrum” SRL

Valoarea
aproximativă

% din valoarea
contractului

Anexa nr. 17
la Documentația standard nr.___
din “___” ______________ 20__

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA
în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale
amplasate în raioanele Cahul, Cantemir, Taraclia
(forma de licitaţie: Licitație deschisă

ocds-b3wdp1-MD-1652357131908

1.Părţi contractante ( agenţi economici)
a)
b)
c)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părţi contractante):

a)
b)
c)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3. Informaţii privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere _________________________________________
3.2. Locul şi data înregistrării asociaţiei____________________________________________

3.3. Activităţi economice ce se vor realiza în comun __________________________________
_____________________________________________________________________________
3.4.
Contribuţia
fiecărei
părţi
la
realizarea
activităţilor
economice
comune
convenite
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat ___________________
_____________________________________________________________________________
3.6. Condiţii de administrare a asociaţiei____________________________________________
3.7.
Modalitatea
de
împărţire
a
rezultatelor
activităţii
economice
comune
desfăşurate
_____________________________________________________________________________
3.8. Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor lichidării ______________
_____________________________________________________________________________
3.9. Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus
licitaţiei___________________________________________________________
3.10.Alte cauze________________________________________________________________

Data completării 01.06.2022
Semnat Liderul Asociației: __________________________
Nume: Crețu Mihail
Funcţia în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei: Masterdrum SRL

Semnat Asociatul Secund: __________________________
Nume: __________________________________________
Funcţia în cadrul firmei: ____________________________
Denumirea firmei: __________________________

