
PROCES-VERBAL nr.92

al şedinţei grupului de lucru pentru achiziţii de mărfuri, lucrări şi servicii al 
Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”

    
07.07.2011                                     or. Chişinău

Grupul  de  lucru  numit  prin  ordinul  Î.S.”Administraţia  de  Stat  a  Drumurilor” 
Nr. 7 din 24.01.2011, s-a convocat în următoarea componenţă: 
Preşedintele grupului:

- Iurie Paşa – manager-şef adjunct;
Vicepreşedinte:

- Valeriu Cotruţă - şef, direcţia construcţii şi reparaţii capitale;
Secretar:

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

- Andrei  Cuculescu  –  şef,  direcţia  dezvoltare  a  drumurilor,  Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor;

- Alexandru Ghiţu – şef, serviciu administrativ şi resurse umane;
- Cristian Drăgălin – consultant, serviciu licitaţii;
- Ruslan Anii– consultant, serviciul tehnico-analitic;

ORDINEA DE ZI:
        
        Evaluarea ofertei  prezentate la licitaţia  publică nr.  1130/11 din 05.07.2011,  în 
vederea  achiziţionării  stîlpilor  de  ghidare  lamelari  cu elemente  reflectorizante  pentru 
semnalizarea circulaţiei rutiere în cantitate de 10 000 unităţi.
        În baza procesului verbal nr.88 din 05.07.2011 privind deschiderea licitaţiei publice 
a participat 1 (unu) operator economic care a propus următoarea ofertă:

Denumirea 
operatorului economic

Valoarea 
ofertei fără 

TVA, lei

Valoarea 
ofertei 

inclusiv 
TVA, lei

Garanţia 
bancară, 

lei

Termenii 
de livrare

Perioada 
de 

valabilitate

S.R.L.”Dorador Lux” 1 166 700 1 400 000 14 000
Iulie-
august

30 zile

S-A EXAMINAT:

Ţinînd  cont  de   cerinţele  înaintate  faţă  de  marfă  şi  participanţi  stipulate  în 
documentele de licitaţie, în cazul cînd nu există o concurenţă efectivă grupul de lucru are 
dreptul să respingă oferta.

                                              
                                                
                                                 



                                           
                                             S-A HOTĂRÎT:

1.  Ţinînd  cont  de prevederile  legale,  grupul  de lucru  anulează  licitaţia  publică 
nr.  1130/11  din  05.07.2011  în  vederea  achiziţionării  stîlpilor  de  ghidare  lamelari  cu 
elemente reflectorizante pentru semnalizarea circulaţiei rutiere din lipsa unei concurenţe 
efective. 
          2. De a înaînta un demers către Agenţia Achiziţii Publice în vederea anunţării unei 
noi licitaţii publice.
                 

Grupul de lucru:
Iu. Paşa _________________
V.Cotruţă             _________________
V. Teleman _________________
A. Cuculescu _________________

     A. Ghiţu            _________________
C. Drăgălin            _________________
R. Anii                   _________________


