
 
PROCES-VERBAL nr.19 

al şedinţei grupului de lucru pentru achiziţii de mărfuri, lucrări şi servicii al 
Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” 

 
 
 

    24.02.2009                                            or. Chişinău 
 
 
 
Grupul de lucru numit prin ordinul Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”        

Nr. 2 din 22.01.2009, s-a convocat în următoarea componenţă:  
 
Preşedintele grupului: 

- Serghei Guţul – manager-şef adjunct; 
Vicepreşedinte: 

- Iurie Paşa - director, direcţia construcţii şi reparaţii capitale; 
Secretar: 

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

- Andrei Cuculescu – şef, direcţie investiţii şi dezvoltarea reţelei rutiere, Ministerul 
Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului; 

- Cristian Drăgălin – consultant, serviciu licitaţii; 
- Ludmila Procopova- şef, serviciul tehnico-analitic; 
- Cornelia Popa– specialist principal, serviciul administrativ şi resurse umane; 

 
ORDINEA DE ZI: 

Evaluarea ofertelor prezentate la licitaţia publică nr. 202/09 din 19.02.2009 în 
vederea achiziţionării cîntarelor mobile pentru verificarea sarcinii pe axe a unităţilor de 
transport auto. În baza procesului verbal nr.18 din 19.02.2009 privind deschiderea 
licitaţiei publice nr. 202/09 din 19.02.2009 au participat 4 (patru) operatori economici 
care au propus următoarele preţuri la staţiile de destinaţie, conform cerinţelor din 
documentele de licitaţie: 

Nr. 
d/o 

Denumirea Cantitate 
unităţi 

Preţ unitar, 
fără TVA, 

lei 

Preţ 
unitar cu 
TVA, lei 

Suma 
totală 

fără TVA, 
lei 

Suma 
totală cu 
TVA, lei 

Garanţia 
bancară 

lei 

1 SRL.”AP Sistem” 
Modelul: 

TUNAYLAR 
10 - - 1157600 1389120 13 892 

2 S.R.L.”Alex S&E” 
Modelul: 

TIGER 3001 
10 170 833 205 000 1708330 2050000 20 500 

3 S.R.L.”Liant” 
Modelul: 
RW-10 

10 115 000 138 000 1150000 1380000 13 800 

4 S.R.L.”Damicon 
Utilaje” 
Modelul: 

DVA-D-30 

10 333 350 400 020 3333500 4000200 40 002 



 
S-A EXAMINAT: 

 
Licitaţia publică  în vederea achiziţionării cîntarelor mobile pentru verificarea 

sarcinii pe axe a unităţilor de transport auto se repetă din motivul revederii 
caracteristicilor  tehnice impuse faţă de cîntare şi cantitatea necesară pentru achiziţie 
prevăzute la licitaţia precedentă. 

Ţinînd cont de  cerinţele înaintate faţă de marfă şi participanţi stipulate în 
documentele de licitaţie, grupul de lucru  a evaluat ofertele operatorilor economici 
calificaţi pentru procedura de evaluare.  

Primul pe listă conform preţului propus s-a situat operatorul economic   
S.R.L.”Liant” cu preţul total al ofertei în sumă de 1 150 000 (un milion una sută 
cincizeci mii lei, 00 bani) fără TVA  şi 1 380 000 (un milion trei sute optzeci mii lei, 00 
bani) inclusiv TVA. Întreprinderea dată a propus cîntare de modelul RW-10 
comercializate pe teritoriul Federaţiei Ruse de către ООО «КАСцентр». Caracteristica 
tehnică a cîntarelor corespunde cu caracteristica solicitată, însă la verificarea informaţiei 
prezentate prin intermediul reţelei Internet (CAS centru) a fost primită informaţia ce nu 
corespunde cu datele prezentate, în special limita de cîntărire – 10 tone; gabaritele 
900x500x39 mm. Au fost prezentate certificate de aprobare a mijloacelor de măsurare pe 
teritoriul Federaţiei Ruse şi o licenţă eliberată întreprinderii ООО «КАСцентр» în 
vederea producerii şi reparaţiei mijloacelor de măsurat, scoasă la imprimantă de pe 
internet, www.cas.ru, autentificat prin semnătură şi ştampilă. Cîntarele date nu sunt 
certificate pe teritoriul Republicii Moldova, iar operatorul economic nu dispune de 
mijloace pentru efectuarea verificării cîntarelor. Demersul Institutului Naţional de 
Standardizare şi Metrologie prezentat de operatorul economic este doar un răspuns 
privitor la metodologia aprobării de model cu includerea în Registrul de stat a 
mijloacelor de măsurat. Din cele menţionate, ţinînd  cont că cîntarele propuse de 
operatorul economic S.R.L.”Liant” nu corespund cerinţelor şi informaţia prezentată este 
eschivată şi nu corespunde realităţii,  oferta dată se respinge.  

Al doilea pe listă conform preţului propus s-a situat operatorul economic   
S.R.L.”AP Sistem” cu preţul total al ofertei în sumă de 1 157 600 (un milion una sută 
cincizeci şi şapte mii şase sute lei, 00 bani) fără TVA  şi 1 389 120 (un milion trei sute 
optzeci şi nouă mii una sută douăzeci lei, 00 bani) inclusiv TVA. Întreprinderea dată a 
propus cîntare de producţie Turcia, modelul TUNAYLAR, platforma (PWP-15T), 
instalaţia de procesare a datelor (LL2-DWIP), netbook ASUS EeePC900HD, program 
pentru cîntărire WinAxle, imprimantă Canon i-SensysLBP3010. În documentele ofertei 
nu a fost prezentată nici o dovadă de colaborare cu firma din Turcia, care ar justifica 
raporturile juridice dintre părţi. Au fost prezentate certificate la cîntare pentru vagoane şi 
cîntare pentru automobile, certificat pe teritoriul Federaţiei Ruse, care nu corespund cu 
cerinţele impuse şi sunt eliberate firmei „TUNAYLAR BASKUL SANAYi TICARET 
A.S.” Turcia. Cîntarele date nu sunt certificate pe teritoriul Republicii Moldova, iar 
operatorul economic nu dispune de mijloace pentru efectuarea verificării cîntarelor. Din 
cele menţionate, operatorul economic S.R.L.”AP Sistem” a prezentat oferta neconformă 
cerinţelor înaintate prin documentele de licitaţie şi nu poate fi adjudecată ca fiind 
cîştigătoare. 

Următorul pe listă sa situat operatorul economic S.R.L.”Alex S&E” care a propus 
preţul total a ofertei în sumă de 1 708 330 (un milion şapte sute opt mii trei sute treizeci 
lei, 00 bani) fără TVA şi 2 050 000 (două milioane cincizeci mii lei, 00 bani) inclusiv 
TVA. Propune cîntare de modelul TIGER 3001 (BB-15D1.4 Aп), notebook de modelul 

http://www.cas.ru/


LG E510-231 (235),  printer HP 1560, complex de programe aplicative, cablu de reţea şi 
de legătură, care corespunde cerinţelor înaintate prin documentele de licitaţie. 
Întreprinderea dată este producător autohton de aşa tip de cîntare, care dispune de 
certificat de aprobare de model eliberat de Departamentul Supraveghere Tehnică, 
Standardizare şi Metrologie şi de mijloace necesare pentru verificarea cîntarelor şi 
efectuarea lucrărilor de deservire a lor în perioada de garanţie şi postgaranţie. Din care 
considerente, ţinînd cont de cele menţionate oferta operatorului economic S.R.L.”Alex 
S&E” corespunde tuturor cerinţelor înaintate prin documentele de licitaţie faţă de cîntare 
şi programele aplicative de lucru. 

 
S-A HOTĂRÎT: 

 
1. În urma evaluării şi comparării ofertelor ţinînd cont de cerinţele înaintate, grupul de 
lucru a constatat şi hotărît prin unanimitate de voturi adjudecarea livrării a 10 unităţi de 
cîntare mobile pentru verificarea sarcinii pe axe a unităţilor de transport auto  de 
modelul TIGER 3001 (BB-15D1.4 Aп), operatorului economic S.R.L.” Alex S&E” care 
a propus preţul ofertei în sumă de 2 050 000 (două milioane cincizeci mii lei, 00 bani) 
inclusiv TVA cu corespunderea tuturor cerinţelor înaintate.  
2. De a informa participanţii la licitaţia publică despre  rezultatele achiziţiei.  
3. De a înainta către Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare 
contractul şi darea de seamă privind procedura de achiziţie. 
 
 
 
 
 
                 Grupul de lucru: 
 

S. Guţul                 
Iu. Paşa   
V. Teleman   
A. Cuculescu  

         L. Procopova          
    C. Drăgălin    
    C. Popa                   


	Membrii grupului:

