Proces-verbal nr. 31
cu privire la evaluarea ofertelor conform concursului prin cererea ofertei de preţ
nr. 733-OP/12 din 27.02.2012 în vederea achiziţionării retroreflectometrului pentru
măsurarea coeficientului de reflecţie a indicatoarelor rutiere

29.02.2012

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. 733-OP/12 din 27.02.2012 în vederea achiziţionării retroreflectometrului pentru
măsurarea coeficientului de reflecţie a indicatoarelor rutiere.
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 9 (nouă) operatori
economici după cum urmează:
- S.R.L.”Medexim”, or. Chişinău, tel. 779711;
- S.R.L.”Euroest Grup”, or. Căuşeni, str. Trei Fîntîni, tel. 927072;
- S.R.L.”Prosperus-Cons”, or. Chişinău, str. Alba-Iulia 5, tel. 069354114;
- S.R.L.”Mic Tan”, or. Chişinău, str. Al. cel Bun nr. 45, tel. 212570;
- S.C.”Imvilpex”S.R.L., or. Chişinău, str. Uzinelor nr. 88, tel. 312158;
- S.R.L.”Nitech”, or. Chişinău, str. Liuba Dumitriu nr. 37, tel. 632861;
- S.C.”Dorador Lux”S.R.L., or. Chişinău, str. Cuza-Vodă 5/2, tel. 924636;
- S.R.L.”Ecochimie”, or. Chişinău, bd. Cuza Vodă 5/1, tel. 523432;
- S.R.L.”Tvarita Transgaz”, or. Chişinău, str. Petricani 21, of. 303, tel. 317585.
Pînă la termenul limită de prezentare a ofertelor 27.02.2012 ora 930 sau prezentat
3 (trei) operatori economici după cum urmează:
- S.C.”Dorador Lux”S.R.L. reprezentată de directorul dl Sergiu Pahomi;
- S.R.L.”Tvarita Transgaz” reprezentată de directorul dl Mihai Negru;
- S.C.”Imvilpex”S.R.L. reprezentată de directorul dl Oleg Furtună.

Deschiderea concursului prin cererea ofertei de preţ a avut loc în sediul autorităţii
contractante Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” în ziua de 27.02.2012 ora 1000 şi
au fost depuse următoarele oferte:
Denumirea operatorului
Valoarea
Valoarea
Termenul
Modelul
economic
ofertei fără
ofertei cu
livrării
TVA, lei
TVA, lei
Roadvista 922
198 000
56 zile
165 000
S.C.”Dorador Lux”S.R.L.

S.R.L.”Tvarita Transgaz”
S.C.”Imvilpex”S.R.L.

290 000
166 666,67
195 833,33
207 500

348 000
200 000
235 000
249 000

56 zile
63 zile
63 zile
Mai 2012

Roadvista 932
Retrosign GR1
Retrosign GR3
ZRS 6060

274 954,16

329 945

42 zile

Roadvista 932

243 989

292 786,8

30 zile

Roadvista 932

După deschiderea fiecărei oferte grupul de lucru a verificat conţinutul acestora
privind corespondenţa ofertelor cu cerinţele solicitate prin caietul de sarcini. Toţi
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.C.”Dorador Lux”S.R.L. în sumă de 165 000 (una sută şaizeci şi cinci mii lei) fără
TVA şi 198 000 (una sută nouăzeci şi opt mii lei) inclusiv TVA pentru
retroreflectrometrul Roadvista 922. Conform caracteristicii tehnice prezentate
retroreflectrometrul Roadvista 922 se încadrează în cerinţele tehnice şi standardelor de
referinţă solicitate prin caietul de sarcini.
S-a hotărît:
1. În baza prevederilor legale conform ofertelor prezentate grupul de lucru a
hotărît prin unanimitate de voturi adjudecarea livrării retroreflectometrului pentru
măsurarea coeficientului de reflecţie a indicatoarelor rutiere operatorului economic
S.C.”Dorador Lux”S.R.L. care a propus cel mai scăzut preţ a ofertei în sumă de 198 000
(una sută nouăzeci şi opt mii lei) inclusiv TVA pentru retroreflectrometrul Roadvista
922.
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.C.”Dorador Lux”S.R.L. 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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