
 
 

PROCES-VERBAL nr.9 
privind evaluarea rezultatelor licitaţiei publice nr. 147/07 din 19.02.2007  în vederea 

achiziţionării oţelului laminat pentru lama grederului 
 
21.02.2007        or. Chişinău  
 
 
Grupul de lucru numit prin ordinul Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” Nr. 8 

din 21.10.2005, a efectuat evaluarea ofertelor în următoarea componenţă:  
 

Conducătorul grupului: 
- Serghei Guţul – manager-şef adjunct; 

Secretar: 
     -   Veaceslav Teleman – şef, serviciu licitaţii; 
Membrii grupului: 

- Iurie Paşa – director, direcţia licitaţii, proiectări şi devize; 
- Serghei Nicoluşco – şef, serviciu tehnico-operativ; 
- Cristian Drăgălin – specialist principal, serviciu licitaţii. 

 
ORDINEA DE ZI: 

1. Evaluarea ofertelor prezentate la licitaţia publică nr. 147/07 din 19.02.2007. 
2. Aprecierea ofertantului cîştigător a procedurii de achiziţie. 

 
În baza procesului verbal nr.7 din 19.02.2007 privind deschiderea licitaţiei publice 

nr. 147/07 din 19.02.2007 în vederea achiziţionării oţelului laminat pentru lama 
grederului a participat un singur agent economic care a propus următoarele preţuri 
conform cerinţelor din documentele de licitaţie: 

 
Nr. 
d/o 

Agentul 
economic 

Staţia de destinaţie, 
codul ei 

Lungimea   
5500 mm, lei/tn  

Suma, lei Lungimea   
4600 mm, lei/tn  

Suma, lei 

1 S.R.L.”Rutador” staţia Străşeni  
391500 

15 500 542 500 15 500 387 500 

Total 930 000 lei/60 tone 
 
Ţinînd cont de specificul achiziţiei (oţelul laminat pentru lama grederului nu se 

importă de nici un agent economic din motivul folosirii pe un segment restrîns a 
procesului de producere) cu compararea preţurilor de livrare a uzinei inclusiv toate 
cheltuielile pînă la staţia de destinaţie şi preţul propus de agentul economic 
S.R.L.”Rutador” s-a constatat corespunderea adecvată a preţului ofertei.  

 
S-A HOTĂRÎT: 

 
1. În baza prevederilor Legii Republicii Moldova achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii 

pentru necesităţile statului Nr. 1166-XIII din 30.04.1997, art. 24, grupul de lucru a 
primit o singură ofertă, iar efectuarea unei noi proceduri de licitaţie nu este raţională, 
s-a constatat şi s-a hotărît prin unanimitate de voturi adjudecarea execuţiei investiţiei 
ofertantului S.R.L.”Rutador” privind livrarea a 60 tone de oţel laminat pentru lama 



grederului conform nomenclaturii şi condiţiilor de livrare stipulate în documentele de 
licitaţie în sumă de 930 000 (nouă sute treizeci mii) lei inclusiv TVA. 

2. De a informa participantul la licitaţia publică nr. 147/07 din 19.02.2007 despre 
rezultatele ei. 

3. De înaintat către Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare 
spre înregistrare contractul şi darea de seamă privind procedura de achiziţie 

 
 
 
 
Grupul de lucru: 

 
 

S. Guţul    _________________ 
V. Teleman  _________________ 
Iu. Paşa  _________________ 

         S. Nicoluşco _________________ 
    C. Drăgălin  _________________ 
 
 


	Secretar: 
	     -   Veaceslav Teleman – şef, serviciu licitaţii; 
	Membrii grupului: 
	Iu. Paşa  _________________ 


