
 
PROCES-VERBAL nr. 23 

privind evaluarea rezultatelor licitaţiei publice nr. 256/09 din 25.03.2009 în vederea 
achiziţionării materialelor de construcţie (bitum BND 60/90) în cantitate de 1400 tone 

conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” 
 
 
 

26.03.2009                               or. Chişinău 
 
 
 
Grupul de lucru numit prin ordinul Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” Nr. 2 

din 22.01.2009, a efectuat evaluarea ofertelor în următoarea componenţă:  
 

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

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

Secretar: 
     -   Veaceslav Teleman – şef, serviciu licitaţii; 
  Membrii grupului: 
     -   Andrei Cuculescu – şef, direcţia investiţii şi dezvoltare a reţelei rutiere, Ministerul 

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

 
ORDINEA DE ZI: 

1. Evaluarea ofertelor prezentate la licitaţia publică nr. 256/09 din 25.03.2009 în 
vederea achiziţionării materialelor de construcţie (bitum BND 60/90). 

 
În baza procesului verbal nr.22 din 25.03.2009 privind deschiderea licitaţiei 

publice au participat 3 (trei) operatori economici care au propus următoarele preţuri la 
staţiile de destinaţie, conform cerinţelor din documentele de licitaţie: 

 
Reuţel–393008  

400 tone 
Comrat–397300  

400 tone 
Ghidighici-391407 

600 tone 
Total Nr 

d/o 
Staţia de destinaţie a căii 

ferate  
Operatorul economic Suma, lei 

fără TVA 
Suma, lei 
cu TVA 

Suma, lei 
fără TVA

Suma, lei 
cu TVA 

Suma, lei 
fără TVA 

Suma, lei 
cu TVA 

Suma, lei 
cu TVA 

1 Î.M.”Eco-
Internaţional”S.R.L 
Garanţia bancară 
90 000 lei 

1848000 2217600 1876000 2251200 2790000 3348000 7816800

2 S.R.L.”Asoio” 
Garanţia bancară 
60 000 lei 

1548000 1857600 1624000 1948800 2397000 2876400 6682800

3 S.R.L. „Adecvat” 
Garanţia bancară 
70 000 lei 

1496333 1795600 1565667 1878800 2293000 2751600 6426000

 
 



 
S-A EXAMINAT: 

Ţinînd cont de cerinţele înaintate faţă de marfă şi participanţi stipulate în 
documentele de licitaţie, grupul de lucru va evaluat şi verificat fiecare document în parte 
din ofertele depuse în ordinea prezentării preţului cel mai scuzut.  

Primul pe listă care a prezentat cel mai scăzut preţ pe fiecare staţie de destinaţie în 
parte s-a situat operatorul economic S.R.L.”Adecvat”, care a propus spre livrare bitum 
BND 60/90 de originie Ucraina şi Belorusia, în cantitate de 1400 tone cu preţul total a 
ofertei în sumă de  6 426 000 lei inclusiv TVA. Documentele prezentate în ofertă 
corespund cerinţelor impuse prin documentele de licitaţie, sau prezentat toate 
certificatele de la organele de resort, garanţia bancară, bilanţul contabil, certificatele de 
conformitate a mărfii. În urma evaluării preţurilor propuse la staţiile de destinaţie (staţia 
Reuţel, Comrat, Ghidighici) s-a constatat că preţurile ofertate sunt adecvate şi includ 
toate taxele legale.  

 
S-A HOTĂRÎT: 

 
1. Ţinînd cont de cele menţionate, grupul de lucru a constatat şi hotărît prin unanimitate 
de voturi adjudecarea execuţiei investiţiei în vederea livrării a 1 400 tone de bitum BND 
60/90 conform staţiilor de destinaţie stipulate, operatorului economic S.R.L.”Adecvat”, 
care a propus cel mai scăzut preţ a ofertei în sumă de  6 426 000 (şase milioane patru 
sute douăzeci şi şase mii  lei,00 bani) inclusiv TVA cu corespunderea tuturor cerinţelor 
înaintate.  
2. De a informa în scris participanţii la licitaţia publică despre  rezultatele achiziţiei şi de 
a învita operatorul economic cîştigător la sediul autorităţii contractante pentru semnarea 
contractului şi constituirea garanţiei bancare pentru ofertă.  
3. De a înainta către Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare 
spre înregistrare contractul şi darea de seamă privind procedura de achiziţie. 
4. De a asigura executarea obligaţiunilor contractuale asumate de către părţi. 
                                                                                                                                                          
 
 
             
             Grupul de lucru: 
 
    S. Guţul   

Iu. Paşa   
V. Teleman    
A. Cuculescu  

         C. Drăgălin   
     L.Procopova  
                                          C.Popa             
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