Proces-verbal nr. 36
cu privire la evaluarea ofertelor conform concursului prin cererea ofertei de preţ
nr. 416-OP/12 din 17.02.2012 în vederea achiziţionării treckerelor GPS/GSM pentru
monitorizarea autovehicolelor
05.03.2012

mun. Chişinău

Grupul de lucru numit prin ordinul Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”
Nr. 7 din 24.01.2011, s-a convocat în următoarea componenţă:
Preşedintele grupului:
- Iurie Paşa – manager-şef adjunct;
Vicepreşedinte:
- Valeriu Cotruţă - şef, direcţia construcţii şi reparaţii capitale;
Secretar:
- Veaceslav Teleman – şef, serviciu licitaţii;
Membrii grupului:
- Alexandru Ghiţu - şef, serviciul juridic;
- Cristian Drăgălin – consultant, serviciul licitaţii;
- Ruslan Anii – consultant, serviciul tehnico-operativ.
Ordinea de zi:
1. Evaluarea ofertelor prezentate conform concursului prin cererea ofertei de preţ
nr. 416-OP/12 din 17.02.2012 în vederea achiziţionării treckerelor GPS/GSM pentru
monitorizarea autovehicolelor.
S-a examinat:
Caietul de sarcini pentru concurs a fost elaborat de grupul de lucru al
Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” şi cuprinde toate datele necesare pentru
întocmirea corectă şi completă a ofertelor .
Conform anunţului publicat în BAP au solicitat caietul de sarcini 10 (zece)
operatori economici după cum urmează:
- S.R.L.”Xpert PC”, or. Chişinău, str. 31 August 98, tel. 237374;
- Î.S.”Servicii Pază” a MAI, or. Chişinău, str. Mitropolitul Varlam 79, tel.
226402;
- Î.M.”UTI Systems International”, or. Chişinău, str. 31 August 1989, tel.
069285559;
- S.A.”Intexnauca”, or. Chişinău, str. V. Alecsandri nr. 64, tel. 227506;
- Î.M.”Moldcell”S.A., or. Chişinău, str. Belgrad 3, tel. 206060;
- S.R.L.”Rozgo Tehno”, or. Chişinău, str. Calea Orheiului 112, tel. 436833;
- S.C.”Sistem Senzor”S.R.L., or. Chişinău, str. Calea Ieşilor 14/2, tel. 758663;
- S.R.L.”NeoMatrix”, or. Chişinău, str. 31 August 121, tel. 223666;
- S.R.L.”Media Security”, or. Chişinău, str. Colina Puşchin 4, tel. 270212;
- Î.M.”Regoil”S.R.L., or. Chişinău, str. Studenţilor 7/7, tel. 602181.
Pînă la termenul limită de prezentare a ofertelor 17.02.2012 ora 930 sau prezentat
următorii operatori economici:
- S.R.L.”Xpert PC”, reprezentată de manager dl Veaceslav Stolearenco;
- Î.M.”Regoil”S.R.L., reprezentată de directorul dl Anatolie Voloşin;

- S.R.L.”Media Security”, reprezentată de administratorul dl Lilian Apostol;
- S.R.L.”Rozgo Tehno”, reprezentată de directorul dl Alexandru Romanciuc;
- S.C.”Sistem Senzor”S.R.L., reprezentată de directorul dl Vladislav Semenov.
Deschiderea concursului prin cererea ofertei de preţ a avut loc în sediul autorităţii
contractante Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” în ziua de 17.02.2012 ora 1000 şi
au fost depuse următoarele oferte:
Denumirea operatorului
Valoarea
Valoarea Termenul
Utilajul folosit
economic
ofertei fără ofertei cu
livrării
TVA, lei
TVA, lei
82 959,79
99 551,75
Teltonika FM3200
S.R.L.”Xpert PC”
91 250
109 500
1 lună
Locarus
Î.M.”Regoil”S.R.L.
49 975
59 970
1 lună
Teltonika FM 2200
S.R.L.”Media Security”
55 890
67 068
2 luni
Avtoscan T-06LU
S.R.L.”Rozgo Tehno”
53 790
64 548
30 zile
Avtoscan T-06LU
S.C.”Sistem Senzor”S.R.L.
După deschiderea ofertelor grupul de lucru a verificat conţinutul acestora privind
corespunderea acestora cu cerinţele solicitate prin caietul de sarcini. Operatorii
economici participanţi au prezentat toate documentele necesare solicitate prin caietul de
sarcini. Cel mai mic preţ a ofertei a fost propus de operatorul economic S.R.L.”Media
Security” în sumă de 49 975 (patruzeci şi nouă mii nouă sute şaptezeci şi cinci lei) fără
TVA şi 59 970 (cincizeci şi nouă mii nouă sute şaptezeci lei) inclusiv TVA pentru
treckerul Teltonika FM 2200. Conform caracteristicii tehnice prezentate treckerul
Teltonika FM 2200 se încadrează în cerinţele tehnice solicitate prin caietul de sarcini. La
concursul dat a fost înaintată o contestaţie din partea S.C.”Sistem Senzor”S.R.L, care a
fost înaintată peste termenii legali, din care considerente nu s-a luat în considerare.
S-a hotărît:
1. În baza prevederilor legale conform ofertelor prezentate grupul de lucru a
hotărît prin unanimitate de voturi adjudecarea livrării treckerelor GPS/GSM pentru
monitorizarea autovehicolelor în cantitate de 40 unităţi operatorului economic
S.R.L.”Media Security” care a propus cel mai scăzut preţ a ofertei în sumă de 59 970
(cincizeci şi nouă mii nouă sute şaptezeci lei) inclusiv TVA pentru treckerul Teltonika
FM 2200.
2. În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, autoritatea contractantă va
anunţa în scris operatorii economici participanţi despre rezultatul concursului şi va invita
operatorul economic cîştigător S.R.L.”Media Security” la sediul autorităţii contractante
pentru semnarea contractului.
Toată documentaţia, care a stat la baza adoptării prezentei hotărîri de adjudecare
se află la sediul Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”.
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