
PROCES-VERBAL nr.37 
al şedinţei grupului de lucru pentru achiziţii de mărfuri, lucrări şi servicii al 

Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” 
 

    06.03.2011                                            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:  
 
Vicepreşedintele grupului: 

- 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, serviciul juridic; 
- Cristian Drăgălin – consultant, serviciul licitaţii; 
- Ruslan Anii – consultant, serviciul tehnico-operativ. 

 
ORDINEA DE ZI: 

Evaluarea ofertelor prezentate la licitaţia publică nr. 158/12 din 29.02.2012, în 
vederea achiziţionării maşinilor pentru plombarea părţii carosabile prin metoda de 
injectare. În baza procesului verbal nr.11 din 02.03.2011 privind deschiderea licitaţiei 
publice au participat 5 (cinci) 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.R.L.”Motor 
Star” 
12 unităţi 
P 310M 

9 090 000 10 908 000 30 zile 109 800 30 zile 

S.R.L.”Auto 
Prezent” 
12 unităţi 
MDKZ-11-14 
(UYAR-01) 

8 566 666,67 10 280 000 45 zile 112 000 30 zile 

S.R.L.”Bona 
Fides Intel” 
12 unităţi 
(UYAR-01) 

8 949 999,96 10 740 000 45 zile 107 400 31 03.2012 

S.R.L.”Euroest 
Grup”  
12 unităţi 
(UYAR-01) 

9 543 060 11 451 672 45 zile 119 000 30 zile 

 
 
 



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 scăzut preţ cu corespunderea caracteristicii 
tehnice solicitate, care a fost comunicat tuturor operatorilor economici prin documentele 
de licitaţie.  
Conform ofertelor prezentate operatorii economici S.R.L.”Auto Prezent”, S.R.L.”Bona 
Fides Intel” au propus  maşina pentru plombarea părţii carosabile prin metoda de 
injectare  de modelul UYAR-01 produsă de ОАО «Спецбудмонтаж-503» Ucraina. La 
evaluarea în detaliu a ofertelor s-au constatat mai multe neconformităţi şi anume: 

- operatorii economici  enumeraţi nu au prezentat caracteristica tehnică a produsului 
în original de la producător, fiind prezentată de către S.R.L.”Auto Prezent” în 
interpretare proprie cu aplicarea ştampilei, iar de către S.R.L.”Bona Fides Intel” 
cu ştampila producătorului imprimată la printer şi fără semnătură; 

- în certificatul de conformitate nu este inclus modelul UYAR-01, dar numai 
modelul МДКЗ-11 (pe bază de KRAZ) ceea ce confirmă că instalaţia  UYAR-01 
nu a fost produsă nici odată pe bază de semiremorcă din care considerente 
intenţionat nu este specificată marca remorcii de bază; 

- s-au înregistrat un şir de neconformităţi a parametrilor tehnici: fiind declarat 
acelaş model de maşină la toţi trei operatori economici este indicată greutatea 
diferită; culoarea fiind indicată oranj în ofertă, pe fotografiile prezentate de 
S.R.L.”Auto Prezent”  se vede clar că este culoarea roşie; 

- buncerele de criblură, conform documentelor de licitaţie este necesar să fie 
prevăzute pentru fracţia 5-10 mm şi 10-15 mm ţinînd cont de particularităţile 
plombării părţii carosabile, însă toţi trei operatorii economici au falsificat 
parametrul dat, în realitate buncărele fiind prevăzute pentru fracţia 4-6 mm şi 6-8 
mm conform caracteristicii tehnice a producătorului (pagina web oficială). De 
menţionat că în republică în anul 2011 de către o întreprindere care efectuiază 
lucrări de construcţie şi reparaţie a drumurilor a fost procurată o instalaţie UYAR-
01 de la S.R.L.”Auto Prezent”, care ulterior a fost montată pe o semiremorcă. Pe 
parcursul exploatării s-au înregistrat dificultăţi semnificative ce ţine de aducerea 
criblurii la organul de lucru, constructiv fiind prevăzut pentru fracţia 4-6 mm şi             
6-8 mm, la folosirea criblurii de 5-10 mm şi 10-15 mm, care se foloseşte conform 
standardelor la lucrările de plombare în Republica Moldova, criblura se 
acumulează şi înfundă mufa, ceea ce micşorează productivitatea de 2 ori.  

- ca confirmare a capacităţii uzinei producătoare de a livra cantitatea solicitată prin 
documentele de licitaţie operatorii economici au prezentat scrisori de la 
producător în care sunt prezentate date eronate: Semnătura conducătorului diferă 
în scrisoarea prezentată de S.R.L.”Auto Prezent” şi scrisoarea prezentată de 
S.R.L.”Bona Fides Intel”; datele ce ţin de numărul unităţilor produse şi anul 
începerii producerii iarăşi diferă; la S.R.L.”Bona Fides Intel” şi S.R.L.”Euroest 
Grup” s-au prezentat scrisori cu acelaş număr de înregistrare de la ОАО 
«Спецбудмонтаж-503». 

-  Operatorii economici menţionaţi nu au prezentat nici un document în original de 
la ОАО «Спецбудмонтаж-503». 
În urma analizei efectuate, grupul de lucru a hotărît de a respinge ofertele 

operatorilor economici S.R.L.”Auto Prezent” şi S.R.L.”Bona Fides Intel” din motivul 
necorespunderii ofertelor cu cerinţele documentelor de licitaţie. 



Operatorul economic S.R.L.”Motor Star” conform ofertei prezentate a propus 
maşina pentru plombarea părţii carosabile prin metoda de injectare de marcă P310M de 
producţie ОАО "Ирмаш"  Federaţia Rusă. S-a prezentat caracteristica tehnică a maşinii 
de la uzina producătoare expusă în manualul de exploatare, care corespunde cerinţelor 
documentelor de licitaţie, certificatul de dealer în original, certificatul de conformitate 
pentru remorca-maşină pentru plombarea gropilor  P 310M, certificat de conformitate 
ISO 9001:2008 pentru producerea maşinilor respective. Ca confirmare a capacităţii de 
producere şi experienţă de livrare în afara ţării de origine s-a prezentat certificatul în 
original referitor la capacitatea producerii a 12 unităţi în timp de 30 zile.  

Preţul propus de către operatorul economic S.R.L.”Motor Star”nu depăşeşte preţul 
estimativ al autorităţii contractante şi respectiv limita alocaţiilor prevăzute pentru 
achiziţionarea acestor maşini, din care considerente oferta dată poate fi acceptată ca fiind 
conformă şi adjudecată cîştigătoare. De menţionat că maşinile date urmează a fi 
antrenate activ la lucrările de plombare a gropilor formate pe partea carosabilă, care vor 
demara odată cu stabilirea perioadei favorabile de timp, prima decadă a lunii aprilie 
2012. 

 
S-A HOTĂRÎT: 

1. În urma analizei ofertelor prezentate conform criteriul de evaluare şi corerspunderea 
mărfii cerinţelor solicitate, grupul de lucru a constatat şi a hotărît prin unanimitate de 
voturi adjudecarea livrării a 12 (douăsprezece) unităţi de maşini pentru plombarea părţii 
carosabile prin metoda de injectare de marca P310M operatorului economic 
S.R.L.”Motor Star”, care a propus preţul pe unitate de 909 000 (nouă sute nouă mii lei 
00 bani) inclusiv TVA şi suma totală a ofertei de 10 908 000 (zece milioane nouă sute 
opt 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.R.L.”Motor Star”, 
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: 

 
V. Cotruţă  _________________ 
V. Teleman  _________________ 
A. Cuculescu _________________ 
A. Ghiţu  _________________ 

  C. Drăgălin  _________________ 
  R. Anii  _________________   
  


