
PROCES-VERBAL nr.54
al şedinţei grupului de lucru pentru achiziţii de mărfuri, lucrări şi servicii al 

Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”

    23.05.2011                                     or. Chişinău

Grupul de lucru numit prin ordinul Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” Nr. 7 
din 24.01.2011, s-a convocat la evaluarea ofertelor în următoarea componenţă: 
Preşedintele grupului:

- Iurie Pașa – manager-şef adjunct;
Vicepreşedinte:

- Valeriu Cotruță - șef, direcţia construcţii şi reparaţii capitale;
Secretar:
     -   Veaceslav Teleman – şef, serviciul licitaţii;
Membrii grupului:

- Andrei  Cuculescu  –  şef,  direcţia  dezvoltare  a  drumurilor,  Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor;

- Alexandru Ghițu - șef, serviciul administrativ și resurse umane;
- Cristian Drăgălin – consultant, serviciul licitaţii;
- Ruslan Anii – consultant, serviciul tehnico-analitic.

ORDINEA DE ZI:
Evaluarea  ofertelor  prezentate  la  licitaţia  publică nr.  763/11 din  05.05.2011,  în 

vederea  achiziţionării  mașinilor  pentru  plombarea  părții  carosabile  prin  metoda  de 
injectare. În baza procesului verbal nr.44 din 05.05.2011 privind deschiderea licitaţiei 
publice au participat 5 (cinci) operatori economici care au propus următoarele preţuri, 
conform cerinţelor înaintate prin documentele de licitaţie:

Denumirea 
operatorului 

economic

Valoarea 
ofertei fără 

TVA, lei

Valoarea 
ofertei cu 
TVA, lei

Termenii 
de livrare

Garanţia 
bancară, 

lei

Perioada 
de 

valabilitate
S.R.L.”Ravitan”
12 unități R310M

12 620 000 15 144 000
Iulie-august 

2011
- -

S.A.”Eximotor”
12 unități
Kobit 4000M

13 980 000 16 776 000
Iulie-august 

2011
167 760 30 zile

S.R.L.”Biox-
Comerț”
12 unități
Blow Patcher Typ 
HT-D

20 456 100 24 547 320 4-5 luni - 2 luni

Î.C.S.”CBS 
Motors”S.R.L.
12 unități
ТАЙФУН

8 991 840 10 790 208
Iulie-august 

2011
110 000 30 zile

S.R.L.”Auto 
Prezent”
12 unități
MDKZ-11-14 
(UYAR-01)

12 550 000 15 060 000
Iulie-august 

2011
153 600 30 zile



S-A EXAMINAT:
 Ţinînd  cont  de  cerinţele  înaintate  faţă  de  marfă  şi  participanţi  stipulate  în 

documentele  de  licitaţie,  grupul  de  lucru   a  evaluat  ofertele  operatorilor  economici. 
Criteriul de evaluare a ofertelor este cel mai scăzut preţ cu corespunderea caracteristicii 
tehnice solicitate, care a fost comunicat tuturor operatorilor economici prin documentele 
de licitaţie. 

Operatorii  economici  S.R.L.”Ravitan”  și  S.R.L.”Biox-Comerț”  nu au constituit 
garanția bancară pentru ofertă în mărime de 1% din suma ofertei, din care considerente 
ofertele date se resping și nu vor fi luate în considerație la evaluare.

Cel mai  scăzut preț a ofertei a fost  propus de operatorul  economic  Î.C.S.”CBS 
Motors”S.R.L în sumă de 8 991 840 (opt milioane nouă sute nouăzeci și una mii opt sute 
patruzeci lei,  00 bani) fără TVA și 10 790 208 (zece milioane șapte sute nouăzeci mii 
două  sute  opt  lei,  00 bani)  inclusiv  TVA pentru 12 (douăsprezece)  unități  de mașini 
pentru plombarea părții carosabile prin metoda de injectare de marcă ”Tайфун” produse 
de întreprinderea individuală ”Патчер” Republica Belorusia. La evaluarea în detaliu a 
documentelor prezentate în ofertă, s-a constatat că întreprinderea producătoare ”Патчер” 
a înregistrat condițiile tehnice ce ține de mașina pentru plombarea părții carosabile prin 
metoda de injectare de marcă ”Tайфун” la 27.12.2010 fiind implementate pentru prima 
dată.  Respectiv  mașina  dată  nu  a  fost  antrenată  la  executarea  cărorva  lucrărilor  de 
plombare pe drumurile publice, fiind o mașină experimentală care urmează a se stabili 
pe piață.  În cazul  dat autoritatea  contractantă  nu-și  poate asuma  riscul  adjudecării  și 
renunță  la achiziționarea mașinilor  pentru plombarea  părții  carosabile  prin metoda de 
injectare de marcă ”Tайфун”.

Ceilalți operatori economici calificați au prezentat prețul ofertelor care depășește 
limita  alocațiilor  prevăzute pentru achiziționarea acestor mașini,  din care considerente 
ofertele date nu pot fi acceptate din motivul imposibilității acoperirii financiare.

S-A HOTĂRÎT:
1.  Ţinînd  cont  de  prevederile  legale,  grupul  de  lucru  a  constatat  şi  a  hotărît  prin 
unanimitate de voturi anularea licitației publice  nr.  763/11 din 05.05.2011, în vederea 
achiziţionării mașinilor pentru plombarea părții carosabile prin metoda de injectare. 
2. De a informa  în scris  operatorii economici participanţi la licitaţie despre  hotărîrea 
primită şi de a elibera garanțiile depuse pentru oferte. 
3.  De  a  înainta  către  Agenţia  Achiziţii  Publice  darea  de  seamă  privind  rezultatele 
licitației.
           
      

Grupul de lucru:
Iu. Paşa _________________
V. Cotruță _________________
V. Teleman _________________
A. Cuculescu _________________
A. Ghițu _________________
C. Drăgălin _________________
 R. Anii _________________  


