
 
PROCES-VERBAL nr. 44 

privind evaluarea rezultatelor licitaţiei publice nr. 807/08 din 07.05.2008  în vederea 
achiziţionării materialelor de construcţie (bitum BND 60/90) conform necesităţilor 

Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” 
 
 
 

13.05.2008                               or. Chişinău 
 
 
 
Grupul de lucru numit prin ordinul Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” Nr. 4 

din 25.01.2008, a efectuat evaluarea ofertelor în următoarea componenţă:  
 
 

Preşedinte: 
- Serghei Guţul – manager-şef adjunct; 

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

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

- Andrei Cuculescu – director, direcţia gospodăria rutieră, Ministerul 
Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor; 

- Serghei Nicoluşco – şef, serviciu tehnico-operativ; 
- Cristian Drăgălin – consultant, serviciu licitaţii. 

 
ORDINEA DE ZI: 

1. Evaluarea ofertelor prezentate la licitaţia publică nr. 807/08 din 07.05.2008. 
 
În baza procesului verbal nr.41 din 07.05.2008 privind deschiderea licitaţiei 

publice nr. 807/08 din 07.05.2008 în vederea achiziţionării materialelor de construcţie 
(bitum BND 60/90) au participat 2 (doi) operatori economici care au propus următoarele 
preţuri la staţiile de destinaţie, conform cerinţelor din documentele de licitaţie: 

 
Nr d/o C.P.”Luceafărul-1” SRL”ASOIO” 

 
Staţia de destinaţie 

a căii ferate  
Cantitatea 

tone Suma ,lei 
fără TVA

Suma,lei 
cu TVA 

Suma, lei 
fără TVA 

Suma,lei 
cu TVA 

1 Reuţel–393008  600 - - 3 495 000 4 194 000 
2 Comrat–397300  600 - - 3 619 200 4 343 040 
3 Ghidighici-391407 800 744 000/ 

120 tn 
892 800/ 
120 tn 

4 733 600 5 680 320 

TOTAL 2 000 744 000/ 
120 tn 

892 800/ 
120 tn 

11847800 14217360 

 
În urma deschiderii ofertelor operatorilor economici sa constatat că operatorul 

economic C.P.”Luceafărul-1” nu a depus garanţia bancară pentru ofertă, din care 
considerente oferta dată va fi respinsă. 

 



 
S-A EXAMINAT: 

 
Licitaţia publică  în vederea achiziţionării materialelor de construcţie (bitum BND 

60/90) se repetă (anterior au fost organizate 3 licitaţii publice) din motivul că la licitaţiile 
organizate anterior nu s-a prezentat nici un operator economic.  

Ţinînd cont de  cerinţele înaintate faţă de marfă şi participanţi stipulate în 
documentele de licitaţie şi de faptul că operatorul economic C.P.”Luceafărul-1” nu a 
constituit garanţia pentru ofertă din care motiv oferta sa a fost respinsă şi nu va fi luată 
în consideraţie la evaluare, grupul de lucru va evalua oferta operatorului economic 
calificat S.R.L.”ASOIO”.  

În urma evaluării preţurilor propuse la staţiile de destinaţie conform condiţiilor 
din documentele de licitaţie (staţia Reuţel, Comrat, Ghidighici) s-a constatat că în 
preţurile ofertate sunt adecvate şi includ toate taxele legale. La examinarea preţurilor 
propuse de operatorii economici pe piaţa Republicii Moldova, care nu au participat la 
licitaţia dată, dar comercializează bitum BND 60/90, s-a constatat preţuri similare cu 
cele ofertate de S.R.L.”ASOIO”.  

Luînd în consideraţie necesitatea urgentă în bitum creată de începerea lucrărilor 
rutiere la întreţinerea drumurilor demarate odată cu condiţiile climaterice favorabile şi 
ţinînd cont că la licitaţiile precedente nu s-a prezentat nici un operator economic, grupul 
de lucru consideră oportun de a achiziţiona bitum BND 60/90 dintr-o singură sursă.  

 
S-A HOTĂRÎT: 

 
1. În urma evaluării şi comparării ofertelor ţinînd cont de inoportunitatea organizării 
unei noi licitaţii din motivul calificării numai a unui operator economic grupul de lucru a 
constatat şi hotărît prin unanimitate de voturi adjudecarea livrării a 2000 tone bitum 
BND 60/90 conform staţiilor de destinaţie stipulate în documentele de licitaţie 
operatorului economic S.R.L.”ASOIO” cu oferta valorică în sumă de 14 217 360 
(paisprezece milioane două sute şaptesprezece  mii trei sute şasezeci) lei MDL, inclusiv 
TVA.  
2.De a informa participanţii la licitaţia publică despre  rezultatele achiziţiei.  
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                 
Iu. Paşa   
V. Teleman    
A. Cuculescu  

         S. Nicoluşco  
    C. Drăgălin   
 
 


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

