
 
PROCES-VERBAL nr.29 

privind evaluarea rezultatelor licitaţiei publice nr. 525/07 din 04.04.2007  în vederea 
achiziţionării materialelor de construcţie (bitum BND 90/130) 

 
06.04.2007                     or. Chişinău  

 
Grupul de lucru numit prin ordinul Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” Nr. 8 

din 21.10.2005, a efectuat evaluarea ofertelor în următoarea componenţă:  
 

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

Secretar: 
     -   Veaceslav Teleman – şef, serviciu licitaţii; 
Membrii grupului: 

- Iurie Paşa – director, direcţia licitaţii, proiectări şi devize; 
- Serghei Nicoluşco – şef, serviciu tehnico-operativ; 
- Cristian Drăgălin – consultant, serviciu licitaţii. 

 
ORDINEA DE ZI: 

1. Evaluarea ofertelor prezentate la licitaţia publică nr. 525/07 din 04.04.2007. 
 
În baza procesului verbal nr.27 din 04.04.2007 privind deschiderea licitaţiei 

publice nr. 525/07 din 04.04.2007 în vederea achiziţionării materialelor de construcţie 
(bitum BND 90/130) au participat 2 (doi) agenţi economici care au propus următoarele 
preţuri la staţiile de destinaţie, conform cerinţelor din documentele de licitaţie: 
 

SRL”ASOIO” SRL”Adecvat” Nr 
d/o 

Staţia de 
destinaţie a căii 

ferate  

Cantita 
tea 

tone 
Preţ, 
lei/tn 

Suma, 
lei 

Preţ,  
lei/tn 

Suma, lei

1 Reuţel–393008  1000 4720 4720000 4801 4801000 
2 Comrat–397300  1500 4797 7195500 5113 7669500 
3 Şoldăneşti–396104  300 4728 1418400 4864 1459200 
4 Ghidighici-391407 700 4725 3307500 4997 3497900 

 

 Total 3500 16 641 400 17 427 600  
 
Ţinînd cont de  cerinţele înaintate faţă de marfă şi participanţi stipulate în 

documentele de licitaţie, precum şi de criteriul de evaluare a ofertelor pentru 
determinarea ofertei cîştigătoare s-a efectuat evaluarea ofertelor. Licitaţia publică        
Nr. 525/07 în vederea achiziţionării materialelor de construcţie (bitum BND 90/130) se 
repetă în baza hotărîrii grupului de lucru cu privire la evaluarea ofertelor agenţilor 
economici participanţi la licitaţia publică nr. 246/07 din 01.03.2007 la care au fost 
respinse toate ofertele agenţilor economici participanţi.  

Preţurile propuse de S.R.L.”ASOIO” sunt mai mici în comparaţie cu preţurile 
propuse de agenţii economici la licitaţia publică nr. 246/07 din 01.03.2007 şi satisfac 
necesităţile beneficiarului, din care cauză este inoportun de a organiza o nouă licitaţie 
din motivul că au fost depuse numai două oferte a agenţilor economici SRL”ASOIO” şi 
SRL”Adecvat”. 

 
 



 
S-A HOTĂRÎT: 

 
1.În urma evaluării şi comparării ofertelor în vederea achiziţionării a 3500 tone bitum 
BND 90/130, grupul de lucru a constatat şi hotărît prin unanimitate de voturi  
adjudecarea execuţiei investiţiei ofertantului ce a oferit cel mai mic preţ la staţiile de 
destinaţie, S.R.L.”ASOIO” în sumă de 16 641 400 (şaisprezece milioane şase sute 
patruzeci şi unu mii patru sute) lei, conform condiţiilor din documentele de licitaţie.  
2.De a informa participanţii la licitaţia publică nr. 525/07 din 04.04.2007 despre 
rezultatele achiziţiei materialelor de construcţie.  
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    _________________ 
V. Teleman  _________________ 
Iu. Paşa  _________________ 

         S. Nicoluşco _________________ 
    C. Drăgălin  _________________ 
 
 


	Secretar: 
	     -   Veaceslav Teleman – şef, serviciu licitaţii; 
	Membrii grupului: 
	Iu. Paşa  _________________ 


