
PROCES-VERBAL nr.142 
al şedinţei grupului de lucru pentru achiziţii de mărfuri, lucrări şi servicii al 

Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” 
 

    08.10.2012                                            or. Chişinău 
 
 
  Grupul de lucru numit prin ordinul Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” Nr. 13 din 

27.03.2012, a efectuat evaluarea ofertelor în următoarea componenţă:  
Preşedintele grupului: 

- Iurie Paşa – manager-şef adjunct; 
Secretar: 

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

- Fiodor Lozan - şef, direcţia întreţinerea drumurilor, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii 
Drumurilor; 

- Alexandru Ghiţu - şef, serviciul juridic; 
- Ruslan Anii – consultant, serviciul tehnico-operativ. 

 
ORDINEA DE ZI: 

Evaluarea ofertelor prezentate la licitaţia publică nr. 1873/12 din 05.10.2012, în vederea 
achiziţionării serviciilor de evaluare a activelor rutiere. În baza procesului verbal nr.140 din 05.10.2012 
privind deschiderea licitaţiei publice a participat 1 (unu) operator economic care au propus următorul 
preţ, conform cerinţelor înaintate prin documentele de licitaţie: 

 
S-A EXAMINAT: 

Ţinînd cont de prevederile legale, grupul de lucru nu va examina şi evalua oferta prezentată la 
licitaţie din motivul lipsei de concurenţă.  

În situaţia creată grupul de lucru va anula licitaţia dată cu înaintarea unui demers către Agenţia 
Achiziţii Publice în vederea repetării licitaţiei.   

 
                                             S-A HOTĂRÎT: 

1. În conformitate cu legislaţia în vigoare, se stabileşte că licitaţia publică nr. 1873/12 din 05.10.2012, 
în vederea achiziţionării serviciilor de evaluare a activelor rutiere se anulează. 

2. În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, autoritatea contractantă va anunţa în scris 
operatorul economic participant despre rezultatele licitaţiei şi va elibera garanţia pentru ofertă.  

3.  De a înainta un demers către Agenţia Achiziţii Publice în vederea repetării licitaţiei. 

 
                 
Grupul de lucru: 

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

  R. Anii  _________________    

Denumirea operatorilor 
economici  

Valoarea 
ofertei 

fărăTVA, lei 

Valoarea ofertei 
inclusiv TVA, lei 

Garanţia 
bancară, lei 

Termenul de 
execuţie 

Perioada de 
valabilitate 

S.R.L. ”Vlasercom” 9 500 030,0 11 400 037,0 114 001,0 31.12.2013 
 

30 zile 
   


