Proces verbal nr. 79
privind evaluarea rezultatelor licitaţiei publice nr. 1456/08 din 29.08.2008 în
vederea achiziţionării sării tehnice conform necesităţilor
Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”

02.09.2008

mun. Chişinău

Grupul de lucru numit prin ordinul Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”
Nr. 4 din 25.01.2008, s-a convocat în următoarea componenţă:
Preşedintele grupului:
- Serghei Guţul – manager-şef adjunct;
Secretar:
- Veaceslav Teleman – şef, serviciu licitaţii;
Membrii grupului:
- Andrei Cuculescu – director, direcţia gospodăria rutieră, Ministerul Transporturilor
şi Gospodăriei Drumurilor;
- Serghei Nicoluşco – şef, serviciu tehnico-operativ;
- Cristian Drăgălin – consultant, serviciu licitaţii;
Ordinea de zi:
1. Evaluarea ofertelor prezentate la licitaţia publică nr. 1456/08 din 29.08.2008.
În baza procesului verbal nr.77 din 29.08.2008 de deschidere a licitaţiei publice
nr. 1456/08 din 29.08.2008 în vederea achiziţionării sării tehnice pentru întreţinerea
drumurilor pe perioada de iarnă au participat 3 (trei) operatori economici după cum
urmează:
S.R.L.”Rutprest-Service” reprezentată prin directorul dl Grosu Anatolie ;
S.R.L.”Rutador” reprezentată prin managerul dl Nedelcu Vitalie;
S.R.L.”Mic-TAN” reprezentată prin merceologul, dl Bejenaru Ion.
În urma deschideri ofertelor s-au constatat principalele date din oferte:
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S.R.L.”Rutprest-Service” şi S.R.L.”Mic-TAN” nu au prezentat garanţiile bancare
pentru ofertă, din care considerente, conform prevederilor legale, ofertele respective vor
fi respinse la evaluare.

S-a examinat:
1. Ţinînd cont de situaţia creată, grupul de lucru a evaluat oferta unicului operator
economic calificat S.R.L.”Rutador”. În urma analizei ofertei s-a constatat că operatorul
economic calificat a îndeplinit toate cerinţele impuse prin documentele de licitaţie şi a
prezentat toate documentele necesare calificării.
S-a hotărît:
1. Ţinînd cont de faptul că numărul operatorilor economici calificaţi la licitaţia
dată nu permite de a asigura eficienţa achiziţiei publice de sare tehnică, adica nu există o
concurenţă efectivă grupul de lucru a hotărît de a respinge toate ofertele şi de a anula
licitaţia publică nr. 1456/08 din 29.08.2008.
2. Înaintarea unui demers către Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi
Ajutoare Umanitare în vederea anunţării unei noi licitaţii pentru achiziţionarea sării
tehnice.
3. Anunţarea tuturor operatorilor economici participanţi despre rezultatele
licitaţiei
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