
PROCES-VERBAL nr.138 
al şedinţei grupului de lucru pentru achiziţii de mărfuri, lucrări şi servicii al 

Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” 
 
 

    26.09.2011                                            or. Chişinău 
 
 
Grupul de lucru numit prin ordinul Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” Nr. 7 

din 24.01.2011, s-a convocat la evaluarea ofertelor în următoarea componenţă:  
 
Preşedintele grupului: 

- Iurie Paşa – manager-şef adjunct; 
Secretar: 
     -   Veaceslav Teleman – şef, serviciul licitaţii; 
Membrii grupului: 

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

 
ORDINEA DE ZI: 

Evaluarea ofertelor prezentate la licitaţia publică nr. 1465/11 din 22.09.2011, în 
vederea achiziţionării  maşinilor rutiere multifuncţionale destinate pentru întreţinerea 
drumurilor pe perioada de iarnă în cantitate de 38 unităţi. În baza procesului verbal 
nr.137 din 22.09.2011 privind deschiderea licitaţiei publice au participat 2 (doi) 
operatori economici care au propus următoarele preţuri, conform cerinţelor înaintate prin 
documentele de licitaţie: 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Valoarea 
ofertei fără 

TVA, lei 

Valoarea 
ofertei cu 
TVA, lei 

Termenii 
de livrare 

Garanţia 
bancară, 

lei 

Perioada 
de 

valabilitate 
S.C.”Ruta-Prim 
Service”S.R.L.  
38 unităţi 
KO-829C1 

41 163 500 49 396 200 70 zile 513 000 30 zile 

S.A.”Autoprim 
Service” 
38 unităţi 
ЭД-405A 

40 185 000 48 222 000 90 zile 482 220 22.10.2011 

 

 
S-A EXAMINAT: 

Ţinînd cont de cerinţele înaintate faţă de marfă şi participanţi stipulate în 
documentele de licitaţie, grupul de lucru  a evaluat ofertele operatorilor economici. 
Criteriul de evaluare a ofertelor este cel mai mic preţ cu corespunderea cerinţelor tehnice 
solicitate, care a fost comunicat tuturor operatorilor economici prin documentele de 
licitaţie.  
 Conform clasamentului cel mai mic preţ a ofertei a fost propus de operatorul 
economic S.A.”Autoprim Service” pentru maşina rutieră multifuncţională ЭД-405A 
produsă de ОАО «Завод им. М.И. Калинина» Federaţia Rusă, cu preţul unitar de  



1 057 500 (un milion cincizeci şi şapte mii cinci sute lei, 00 bani) fără TVA şi 1 269 000 
(un milion două sute şasezeci şi nouă mii lei, 00 bani) inclusiv TVA.  

La evaluarea caracteristicii tehnice a maşinii rutiere multifuncţionale ЭД-405A   
s-a constatat  că toţi parametrii tehnici se încadrează în cerinţele solicitate de autoritatea 
contractantă, automobilul este autobasculant cu utilaj de distribuire a materialului 
antiderapant şi dotat cu lamă de dezăpezire. Operatorul economic a prezentat toate 
documentele obligatorii solicitate de autoritatea contractantă prin documentele de 
licitaţie ce ţine de maşina rutieră multifuncţională: certificat de conformitate pentru 
mijlocul de transport şi descrierea tehnică a uzinei producătoare, certificat de dealer 
oficial al ОАО «Завод им. М.И. Калинина» (original), certificat pentru confirmarea 
capacităţii executării calitative a contractului de achiziţie. Preţul propus de operatorul 
economic S.A.”Autoprim Service” se încadrează în preţul estimativ al autorităţii 
contractante. Ţinînd cont că termenul livrării maşinilor este 90 zile, termen minim întru 
valorificatrea mijloacelor financiare prevăzute conform Programului privind repartizarea 
mijloacelor fondului rutier pe anul 2011, precum şi posibilitatea antrenării acestor 
maşini rutiere multifuncţionale la dezăpezirea drumurilor publice în perioada de iarnă 
2011-2012, avînd în vedere corespunderea tuturor cerinţelor solicitate prin documentele 
de licitaţie, grupul de lucru a stabilit că operatorul economic S.A.”Autoprim Service” 
poate fi adjudecat ca cîştigător pentru livrarea  a 38 (treizeci şi opt) unităţi de maşini 
rutiere multifuncţionale ЭД-405A.   

 
S-A HOTĂRÎT: 

1. Ţinînd cont de analiza efectuată şi criteriul de evaluare a ofertelor, grupul de lucru a 
constatat şi a hotărît prin unanimitate de voturi adjudecarea livrării a 38 (treizeci şi opt) 
unităţi de maşini rutiere multifuncţionale de modelul ЭД-405A operatorului economic 
S.A.”Autoprim Service”, care a propus cel mai mic preţ a ofertei în sumă de                   
48 222 000 (patruzeci şi opt milioane două sute douăzeci şi două mii lei, 00 bani) 
inclusiv TVA.     
2. De a informa în scris operatorii economici participanţi la licitaţie despre  hotărîrea 
primită şi de a invita operatorul economic adjudecat cîştigător S.A.”Autoprim Service”, 
pentru semnarea contractului de achiziţie publică şi constituirea garanţiei de bună 
execuţie.  
3. De a înainta un demers către Agenţia Achiziţii Publice în vederea înregistrării 
contractului de achiziţie şi a dării de seamă. 
 
                 Grupul de lucru: 

 
Iu. Paşa  _________________ 
V. Teleman  _________________ 
A. Ghiţu  _________________ 

  C. Drăgălin  _________________ 
  R. Anii  _________________   
  


