
PROCES-VERBAL nr.94
al şedinţei grupului de lucru pentru achiziţii de mărfuri, lucrări şi servicii al 

Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”

    11.07.2011                                     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 Paşa – manager-şef adjunct;

Vicepreşedinte:
- Valeriu Cotruţă - şef, 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 Ghiţu - şef, serviciul administrativ şi resurse umane;
- Cristian Drăgălin – consultant, serviciul licitaţii;
- Ruslan Anii – consultant, serviciul tehnico-analitic.

ORDINEA DE ZI:
Evaluarea ofertelor  prezentate  la licitaţia  publică nr.  962/11 din  06.07.2011,  în 

vederea  achiziţionării   încărcătoarelor  frontale  în  cantitate  de  20  unități.  În  baza 
procesului verbal nr.89 din 06.07.2011 privind deschiderea licitaţiei publice au participat 
6  (şase)  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.”Motor 
Star”
20 unităţi
EuroAsia 
ZL30H

11 416 660 13 700 000 90 zile 160 000 30 zile

S.R.L.”Euroest 
Grup”
20 unităţi
CDM 835E

16 398 000 19 677 600 90 zile 196 776 30 zile

S.R.L”Microcell”
20 unităţi
Changlin 
ZLM30E-5

9 974 900 11 969 880 90 zile 165 127 31.12.2011



S.R.L.”Dromas-
Cons”
20 unităţi
ПК-3301M34

15 500 000 18 600 000 90 zile 200 000 30 zile

S.R.L.”Turbilon-
Teh”
20 unităţi
Bobcat TL-360

18 000 000 21 600 000 100 zile - 30 zile

S.R.L.”Auto 
Prezent”
20 unităţi
ZL-30G

14 546 000 17 455 200 90 zile 203 000 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 mic preţ cu corespunderea cerinţelor tehnice 
solicitate,  care  a  fost  comunicat  tuturor  operatorilor  economici  prin  documentele  de 
licitaţie. 

Operatorul economic S.R.L.”Turbilon-Teh” nu a prezentat garanţia pentru ofertă 
din care considerente oferta dată se respinge.

Conform clasamentului  cel  mai  mic  preț  a  ofertei  a  fost  propus  de  operatorul 
economic S.R.L.”Microcell” pentru încărcătorul frontal de model Changlin ZLM30E-5 
produs de firma CHANGLIN COMPANI LIMITED, China, cu prețul unitar de 498 745 
(patru sute nouăzeci și opt mii  șapte sute patruzeci și cinci lei,  00 bani)  fără TVA și 
598 494 (cinci sute nouăzeci şi opt mii patru sute nouăzeci şi patru lei,00 bani) inclusiv 
TVA. 

La evaluarea caracteristicii tehnice a încărcătorului frontal  Changlin ZLM30E-5 
s-a constatat  că toți parametrii tehnici se încadrează în cerințele solicitate de autoritatea 
contractantă, este dotat cu cupă și lamă de dezăpezire și are un termen de garanție de 
30  luni.  Operatorul  economic  a  prezentat  toate  documentele  obligatorii  solicitate  de 
autoritatea  contractată  prin  documentele  de  licitație  ce  ține  de  încărcătorul  frontal: 
certificat de conformitate și descrierea tehnică a uzinei producătoare, certificat de dealer 
oficial  al companiei ”Changlin Companу” Ltd  (original),  certificat pentru confirmarea 
capacităţii executării calitative a contractului de achiziţie. 

În baza celor menţionate mai sus şi ţinînd cont de corespunderea tuturor cerinţelor 
solicitate prin documentele de licitaţie, grupul de lucru a stabilit că operatorul economic 
S.R.L.”Microcell” poate fi adjudecat ca cîştigător pentru livrarea  a 20 (douăzeci) unități 
de încărcătoare frontale de modelul Changlin ZLM30E-5.  

S-A HOTĂRÎT:
1. Ţinînd cont de analiza efectuată şi criteriul de evaluare a ofertelor, grupul de lucru a 
constatat  şi  a  hotărît  prin  unanimitate  de  voturi  adjudecarea  livrării  a  20 (douăzeci) 
unități de încărcătoare frontale de modelul  Changlin ZLM30E-5 operatorului economic 
S.R.L.”Microcell”,  care  a  propus  cel  mai  mic  preţ  pe  unitate  de  598 494(cinci  sute 
nouăzeci şi opt mii patru sute nouăzeci şi patru lei,00 bani) inclusiv TVA şi suma totală 
a ofertei 11 969 880 (unsprezece milioane nouă sute şasezeci şi nouă mii opt sute optzeci 
lei, 00 bani) inclusiv TVA.    



2. De a informa în scris operatorii  economici  participanţi la licitaţie despre  hotărîrea 
primită şi de a invita operatorul economic adjudecat cîștigător S.R.L.”Microcell”, pentru 
semnarea contractului de achiziţie publică şi constituirea garanţiei de bună execuţie. 
3.  De  a  înainta  un  demers  către  Agenţia  Achiziţii  Publice  în  vederea  înregistrării 
contractului de achiziţie şi a dării de seamă.

                 Grupul de lucru:

Iu. Paşa _________________
V. Cotruţă _________________
V. Teleman _________________
A. Cuculescu _________________
A. Ghiţu _________________
C. Drăgălin _________________
 R. Anii _________________  


