
pag. 1
PROCES-VERBAL 

AL  GRUPULUI  DE  LUCRU   CU  PRIVIRE  LA  EVALUAREA  OFERTELOR 

Nr. 13/00422/001 10.09.2013 aprobată la 

Autoritatea contractantă: 1003600023559 Administrația de Stat a Drumurilor 
Procedura de achiziţie publică: Licitaţie publică 

din 13/00422 Nr. 08.08.2013 , publicată în BAP nr. 05.07.2013 52 din 

Bunuri Tipul obiectului de achiziţie 34144710-8 CPV 
încărcătoare frontale cu cupă și utilaj suspendat -freză pentru deszăpezirea părţii carosabile a drumurilor  Obiectul achiziţiei: 

27.03.2012 13 din Grupul de lucru numit prin Ordinul (Decizia) nr. 
cu următoarea componenţă: 

Ministerul Finanțelor Sursa de finanţare: 

IDNP Numele, Prenumele Funcţia Rolul 
2002037060648 ANII RUSLAN consultant, serviciul tehnico-economic Membrul grupului de lucru 
0962501893140 COTRUŢA VALERIU șef, direcția construcții și reparații 

capitale 
Membrul grupului de lucru 

0981905117524 DRĂGĂLIN CRISTIAN consultant , serviciul licitații Membrul grupului de lucru 

0972803214053 GHIŢU ALEXANDRU șef serviciul juridic Membrul grupului de lucru 

0962111420297 LOZAN FIODOR șef direcția întreținerea drumurilor Membrul grupului de lucru 

0951112897102 PAŞA IURIE manager- șef adjunct Preşedintele grupului de lucru 

0970404425830 TELEMAN VEACESLAV Șef Serviciul Licitații Secretar 
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Operatorii economici înregistraţi cărora li s-a oferit documentaţia standard/caetul de sarcini: 

IDNO/IDNP Telefon Email Denumirea agentului economic Statutul Adresa 
1002600032947 AUTO-PREZENT S.R.L.   Republica Moldova, mun. Chişinău, 

str. Socoleni 1 
Activ 

1008600005383 CEREMPEI  MARINA О.I.   Republica Moldova, mun. Chişinău, 
str. Costin Miron 4 bl. 1, ap. 67 

Activ 

1003600030331 EAST-AUTO-LADA S.R.L.   Republica Moldova, mun. Chişinău, 
str. Cucorilor 43 

Activ 

1004600019904 EUROTOP-PLUS S.R.L.   Republica Moldova, mun. Chişinău, 
str. Prunului 15 

Activ 

1002600034712 EXIMOTOR S.A.   Republica Moldova, mun. Chişinău, 
str. Aerodromului 15, ap. 6 

Activ 

1003600089719 ICAM S.A.   Republica Moldova, mun. Chişinău, 
str. Tighina 65 

Activ 

1003600007407 MICROCELL S.R.L.   Republica Moldova, mun. Chişinău, 
str. Dacia bd. 30 bl. 1, ap. 113 

Activ 

1008600039487 MOTOR STAR S.R.L.   Republica Moldova, mun. Chişinău, 
str. Doga Andrei 28 bl. 2, ap. 60 

Activ 

0000000000001 S.R.L. ,,Powertek Equipment,,,  +4021224500205  România, or. București, str. Sireț 64, 
sector 1, tel. +4021224500205; 

Activ 

1008608001484 S.R.L. EUROEST GRUP   Republica Moldova, or. Căuşeni, str. 
Cantemir D. 32, ap. 48 

Activ 

1002600044322 SPERANŢA-PF-COM S.R.L.   Republica Moldova, mun. Chişinău, 
str. 31 August 32, ap. 1 

Activ 

1007600020350 Î.C.S. CBS MOTORS S.R.L.   Republica Moldova, mun. Chişinău, 
str. Grenoble 257 

Activ 

1005600038722 Î.M. AGROPIESE TGR GRUP S.R.L.   Republica Moldova, mun. Chişinău, 
str. Russo Alecu 18 bl. 1, ap. 72 

Activ 

după cum urmează: 
Pînă la termenul limită (data, ora  08.08.2013 10:00 ), potrivit procesului verbal de deschidere, au fost depuse 9 oferte, 

Oferta Nr. Tipul ofertei Statutul ofertei Data şi ora 
înregistrării 

ofertei 

Preţul ofertei 
fara TVA 

Preţul ofertei cu 
TVA 

Denumirea agentului economic 

13/00422/009 De bază Deschisă 08.08.2013 10:06 13999800.00 16799760.00 CEREMPEI  MARINA О.I. 

13/00422/003 De bază Deschisă 08.08.2013 10:04 23984400.00 28781280.00 EAST-AUTO-LADA S.R.L. 

13/00422/004 De bază Deschisă 08.08.2013 10:05 11430000.00 13716000.00 EUROTOP-PLUS S.R.L. 

13/00422/005 De bază Deschisă 08.08.2013 10:05 20400000.00 24480000.00 EXIMOTOR S.A. 

13/00422/008 De bază Deschisă 08.08.2013 10:06 13500000.00 16200000.00 ICAM S.A. 
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Oferta Nr. Tipul ofertei Statutul ofertei Data şi ora 

înregistrării 
ofertei 

Preţul ofertei 
fara TVA 

Preţul ofertei cu 
TVA 

Denumirea agentului economic 

13/00422/006 De bază Deschisă 08.08.2013 10:05 12988800.00 15586560.00 MICROCELL S.R.L. 

13/00422/002 De bază Deschisă 08.08.2013 10:04 22440000.00 26928000.00 MOTOR STAR S.R.L. 

13/00422/007 De bază Deschisă 08.08.2013 10:05 9807990.00 11769588.00 S.R.L. EUROEST GRUP 

13/00422/001 De bază Deschisă 08.08.2013 10:03 12894960.00 15473952.00 SPERANŢA-PF-COM S.R.L. 

Informaţia privind calificarea ofertanţilor se prezintă astfel: 
Ofertant Corespundere 

Documentele solicitate şi alte condiţii, cerinţe agentului economic - obligatorii 

CEREMPEI  MARINA О.I. 
Lipseşte       Autorizație de activitate 

Lipseşte       Caracteristica tehnică sau descrierea tehnică a producătorului 

Da       Certificat de atribuire a contului bancar 

Lipseşte       Certificat de conformitate pentru tehnica propusă 

Lipseşte       Certificat de dealer 

Lipseşte       Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor 

Da       Certificat de înregistrare a întreprinderii 

Lipseşte       Certificat pentru confirmarea capacităţii executării calitative a contractului de achiziţie  

Da       Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere 

Da       Ultimul raport financiar 

EAST-AUTO-LADA S.R.L. 
Da       Autorizație de activitate 

Da       Caracteristica tehnică sau descrierea tehnică a producătorului 

Da       Certificat de atribuire a contului bancar 

Da       Certificat de conformitate pentru tehnica propusă 

Da       Certificat de dealer 
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Ofertant Corespundere 

Documentele solicitate şi alte condiţii, cerinţe agentului economic - obligatorii 
Da       Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor 

Da       Certificat de înregistrare a întreprinderii 

Da       Certificat pentru confirmarea capacităţii executării calitative a contractului de achiziţie  

Da       Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere 

Da       Ultimul raport financiar 

EUROTOP-PLUS S.R.L. 
Nu corespunde       Autorizație de activitate 

Da       Caracteristica tehnică sau descrierea tehnică a producătorului 

Da       Certificat de atribuire a contului bancar 

Nu corespunde       Certificat de conformitate pentru tehnica propusă 

Da       Certificat de dealer 

Da       Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor 

Da       Certificat de înregistrare a întreprinderii 

Da       Certificat pentru confirmarea capacităţii executării calitative a contractului de achiziţie  

Da       Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere 

Da       Ultimul raport financiar 

EXIMOTOR S.A. 
Da       Autorizație de activitate 

Da       Caracteristica tehnică sau descrierea tehnică a producătorului 

Da       Certificat de atribuire a contului bancar 

Da       Certificat de conformitate pentru tehnica propusă 

Da       Certificat de dealer 

Da       Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor 

Da       Certificat de înregistrare a întreprinderii 

Da       Certificat pentru confirmarea capacităţii executării calitative a contractului de achiziţie  
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Ofertant Corespundere 

Documentele solicitate şi alte condiţii, cerinţe agentului economic - obligatorii 
Da       Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere 

Da       Ultimul raport financiar 

ICAM S.A. 
Nu corespunde       Autorizație de activitate 

Nu corespunde       Caracteristica tehnică sau descrierea tehnică a producătorului 

Da       Certificat de atribuire a contului bancar 

Lipseşte       Certificat de conformitate pentru tehnica propusă 

Lipseşte       Certificat de dealer 

Da       Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor 

Da       Certificat de înregistrare a întreprinderii 

Nu corespunde       Certificat pentru confirmarea capacităţii executării calitative a contractului de achiziţie  

Da       Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere 

Da       Ultimul raport financiar 

MICROCELL S.R.L. 
Da       Autorizație de activitate 

Da       Caracteristica tehnică sau descrierea tehnică a producătorului 

Da       Certificat de atribuire a contului bancar 

Da       Certificat de conformitate pentru tehnica propusă 

Da       Certificat de dealer 

Da       Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor 

Da       Certificat de înregistrare a întreprinderii 

Da       Certificat pentru confirmarea capacităţii executării calitative a contractului de achiziţie  

Da       Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere 

Da       Ultimul raport financiar 

MOTOR STAR S.R.L. 
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Ofertant Corespundere 

Documentele solicitate şi alte condiţii, cerinţe agentului economic - obligatorii 
Da       Autorizație de activitate 

Da       Caracteristica tehnică sau descrierea tehnică a producătorului 

Da       Certificat de atribuire a contului bancar 

Da       Certificat de conformitate pentru tehnica propusă 

Da       Certificat de dealer 

Da       Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor 

Da       Certificat de înregistrare a întreprinderii 

Da       Certificat pentru confirmarea capacităţii executării calitative a contractului de achiziţie  

Da       Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere 

Da       Ultimul raport financiar 

S.R.L. EUROEST GRUP 
Da       Autorizație de activitate 

Da       Caracteristica tehnică sau descrierea tehnică a producătorului 

Da       Certificat de atribuire a contului bancar 

Lipseşte       Certificat de conformitate pentru tehnica propusă 

Da       Certificat de dealer 

Da       Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor 

Da       Certificat de înregistrare a întreprinderii 

Da       Certificat pentru confirmarea capacităţii executării calitative a contractului de achiziţie  

Da       Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere 

Da       Ultimul raport financiar 

SPERANŢA-PF-COM S.R.L. 
Nu corespunde       Autorizație de activitate 

Da       Caracteristica tehnică sau descrierea tehnică a producătorului 

Da       Certificat de atribuire a contului bancar 
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Ofertant Corespundere 

Documentele solicitate şi alte condiţii, cerinţe agentului economic - obligatorii 
Lipseşte       Certificat de conformitate pentru tehnica propusă 

Da       Certificat de dealer 

Da       Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor 

Da       Certificat de înregistrare a întreprinderii 

Da       Certificat pentru confirmarea capacităţii executării calitative a contractului de achiziţie  

Da       Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere 

Da       Ultimul raport financiar 

Constatări/Comentarii privind documentele de calificare: 
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 caracteristicii tehnice solicitate, care a fost comunicat tuturor operatorilor economici prin documentele de licitaţie.  
Modalitatea evaluării ofertelor: 
În continuare grupul de lucru pentru achiziţii a evaluat şi comparat ofertele agenţilor economici calificaţi, folosind criteriul de evaluare  
Cel mai mic preț , 
pe loturi şi în conformitate cu cerințele de calificare expuse în documentaţia standard/caietul de sarcini. 

Informaţia privind preţurile din ofertele examinate se prezintă astfel: 

Oferta №,  Ofertant  

Lotul nr. Denumirea bunurilor/ serviciilor/lucrărilor CPV Cantitatea, 
unitatea de 

măsura 

Prețul fără TVA, 
per unitate 

Prețul fără TVA, 
total 

   

13/00422/009, CEREMPEI  MARINA О.I.    13999800.0000 
Încărcătoare  frontale cu cupă și utilaj suspendat – freză pentru deszăpezirea părţii 
carosabile a drumurilor 

   13999800.0000 1 

 Încărcătoare  frontale cu cupă și utilaj suspendat – freză pentru deszăpezirea părţii 
carosabile a drumurilor 

34144710-8 12.00 
Bucată 

1166650.0000 13999800.0000 

13/00422/003, EAST-AUTO-LADA S.R.L.    23984400.0000 
Încărcătoare  frontale cu cupă și utilaj suspendat – freză pentru deszăpezirea părţii 
carosabile a drumurilor 

   23984400.0000 1 

 Încărcătoare  frontale cu cupă și utilaj suspendat – freză pentru deszăpezirea părţii 
carosabile a drumurilor 

34144710-8 12.00 
Bucată 

1998700.0000 23984400.0000 
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Oferta №,  Ofertant  

Lotul nr. Denumirea bunurilor/ serviciilor/lucrărilor CPV Cantitatea, 
unitatea de 

măsura 

Prețul fără TVA, 
per unitate 

Prețul fără TVA, 
total 

   

13/00422/004, EUROTOP-PLUS S.R.L.    11430000.0000 
Încărcătoare  frontale cu cupă și utilaj suspendat – freză pentru deszăpezirea părţii 
carosabile a drumurilor 

   11430000.0000 1 

 Încărcătoare  frontale cu cupă și utilaj suspendat – freză pentru deszăpezirea părţii 
carosabile a drumurilor 

34144710-8 12.00 
Bucată 

952500.0000 11430000.0000 

13/00422/005, EXIMOTOR S.A.    20400000.0000 
Încărcătoare  frontale cu cupă și utilaj suspendat – freză pentru deszăpezirea părţii 
carosabile a drumurilor 

   20400000.0000 1 

 Încărcătoare  frontale cu cupă și utilaj suspendat – freză pentru deszăpezirea părţii 
carosabile a drumurilor 

34144710-8 12.00 
Bucată 

1700000.0000 20400000.0000 

13/00422/008, ICAM S.A.    13500000.0000 
Încărcătoare  frontale cu cupă și utilaj suspendat – freză pentru deszăpezirea părţii 
carosabile a drumurilor 

   13500000.0000 1 

 Încărcătoare  frontale cu cupă și utilaj suspendat – freză pentru deszăpezirea părţii 
carosabile a drumurilor 

34144710-8 12.00 
Bucată 

1125000.0000 13500000.0000 

13/00422/006, MICROCELL S.R.L.    12988800.0000 
Încărcătoare  frontale cu cupă și utilaj suspendat – freză pentru deszăpezirea părţii 
carosabile a drumurilor 

   12988800.0000 1 

 Încărcătoare  frontale cu cupă și utilaj suspendat – freză pentru deszăpezirea părţii 
carosabile a drumurilor 

34144710-8 12.00 
Bucată 

1082400.0000 12988800.0000 

13/00422/002, MOTOR STAR S.R.L.    22440000.0000 
Încărcătoare  frontale cu cupă și utilaj suspendat – freză pentru deszăpezirea părţii 
carosabile a drumurilor 

   22440000.0000 1 

 Încărcătoare  frontale cu cupă și utilaj suspendat – freză pentru deszăpezirea părţii 
carosabile a drumurilor 

34144710-8 12.00 
Bucată 

1870000.0000 22440000.0000 

13/00422/007, S.R.L. EUROEST GRUP    9807990.0000 
Încărcătoare  frontale cu cupă și utilaj suspendat – freză pentru deszăpezirea părţii 
carosabile a drumurilor 

   9807990.0000 1 

 Încărcătoare  frontale cu cupă și utilaj suspendat – freză pentru deszăpezirea părţii 
carosabile a drumurilor 

34144710-8 12.00 
Bucată 

817332.5000 9807990.0000 

13/00422/001, SPERANŢA-PF-COM S.R.L.    12894960.0000 
Încărcătoare  frontale cu cupă și utilaj suspendat – freză pentru deszăpezirea părţii 
carosabile a drumurilor 

   12894960.0000 1 

 Încărcătoare  frontale cu cupă și utilaj suspendat – freză pentru deszăpezirea părţii 
carosabile a drumurilor 

34144710-8 12.00 
Bucată 

1074580.0000 12894960.0000 
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În situaţia în care pe lîngă criteriul de evaluare – cel mai mic preţ sunt indicate şi alte criterii de evaluare informaţia se prezintă astfel: 
Ofertant, Oferta Nr. Punctajul calculat 

Criteriul 

Valoarea oferita în 
ofertă 

Informaţia privind corespunderea cerinţelor tehnice a bunurilor/serviciilor/lucrărilor se prezintă astfel: 

Caracteristicile tehnice Corespun
derea 

Oferta Nr. 13/00422/009 Ofertant CEREMPEI  MARINA О.I. 

Lotul Nr. 1   Încărcătoare  frontale cu cupă și utilaj suspendat – freză pentru deszăpezirea părţii carosabile a drumurilor 
 S-a cerut 

Nr. 
poziţi

ei 

Denumirea poziţiei 
S-a propus  

Descrierea detaliată a 
caracteristicilor tehnice a poziţiei 

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsura 

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsura 

Descrierea detaliată a 
caracteristicilor tehnice a poziţiei 

Denumirea poziţiei  

1 Nu Încărcătoare  frontale cu cupă 
și utilaj suspendat – freză 
pentru deszăpezirea părţii 
carosabile a drumurilor 

Conform caracteristecii tehnice solicitate 12.00 
Bucată 

12.00 
Bucată 

Conform caracteristecii tehnice solicitate Încărcătoare  frontale cu cupă 
și utilaj suspendat – freză 
pentru deszăpezirea părţii 
carosabile a drumurilor 

Oferta Nr. 13/00422/003 Ofertant EAST-AUTO-LADA S.R.L. 

Lotul Nr. 1   Încărcătoare  frontale cu cupă și utilaj suspendat – freză pentru deszăpezirea părţii carosabile a drumurilor 
 S-a cerut 

Nr. 
poziţi

ei 

Denumirea poziţiei 
S-a propus  

Descrierea detaliată a 
caracteristicilor tehnice a poziţiei 

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsura 

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsura 

Descrierea detaliată a 
caracteristicilor tehnice a poziţiei 

Denumirea poziţiei  

1 Da Încărcătoare  frontale cu cupă 
și utilaj suspendat – freză 
pentru deszăpezirea părţii 
carosabile a drumurilor 

Conform caracteristecii tehnice solicitate 12.00 
Bucată 

12.00 
Bucată 

Conform caracteristecii tehnice solicitate Încărcătoare  frontale cu cupă 
și utilaj suspendat – freză 
pentru deszăpezirea părţii 
carosabile a drumurilor 

Oferta Nr. 13/00422/004 Ofertant EUROTOP-PLUS S.R.L. 

Lotul Nr. 1   Încărcătoare  frontale cu cupă și utilaj suspendat – freză pentru deszăpezirea părţii carosabile a drumurilor 
 S-a cerut 

Nr. 
poziţi

ei 

Denumirea poziţiei 
S-a propus  

Descrierea detaliată a 
caracteristicilor tehnice a poziţiei 

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsura 

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsura 

Descrierea detaliată a 
caracteristicilor tehnice a poziţiei 

Denumirea poziţiei  



pag. 10

Caracteristicile tehnice Corespun
derea 

1 Da Încărcătoare  frontale cu cupă 
și utilaj suspendat – freză 
pentru deszăpezirea părţii 
carosabile a drumurilor 

Conform caracteristecii tehnice solicitate 12.00 
Bucată 

12.00 
Bucată 

Conform caracteristecii tehnice solicitate Încărcătoare  frontale cu cupă 
și utilaj suspendat – freză 
pentru deszăpezirea părţii 
carosabile a drumurilor 

Oferta Nr. 13/00422/005 Ofertant EXIMOTOR S.A. 

Lotul Nr. 1   Încărcătoare  frontale cu cupă și utilaj suspendat – freză pentru deszăpezirea părţii carosabile a drumurilor 
 S-a cerut 

Nr. 
poziţi

ei 

Denumirea poziţiei 
S-a propus  

Descrierea detaliată a 
caracteristicilor tehnice a poziţiei 

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsura 

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsura 

Descrierea detaliată a 
caracteristicilor tehnice a poziţiei 

Denumirea poziţiei  

1 Da Încărcătoare  frontale cu cupă 
și utilaj suspendat – freză 
pentru deszăpezirea părţii 
carosabile a drumurilor 

Conform caracteristecii tehnice solicitate 12.00 
Bucată 

12.00 
Bucată 

Conform caracteristecii tehnice solicitate Încărcătoare  frontale cu cupă 
și utilaj suspendat – freză 
pentru deszăpezirea părţii 
carosabile a drumurilor 

Oferta Nr. 13/00422/008 Ofertant ICAM S.A. 

Lotul Nr. 1   Încărcătoare  frontale cu cupă și utilaj suspendat – freză pentru deszăpezirea părţii carosabile a drumurilor 
 S-a cerut 

Nr. 
poziţi

ei 

Denumirea poziţiei 
S-a propus  

Descrierea detaliată a 
caracteristicilor tehnice a poziţiei 

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsura 

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsura 

Descrierea detaliată a 
caracteristicilor tehnice a poziţiei 

Denumirea poziţiei  

1 Nu Încărcătoare  frontale cu cupă 
și utilaj suspendat – freză 
pentru deszăpezirea părţii 
carosabile a drumurilor 

Conform caracteristecii tehnice solicitate 12.00 
Bucată 

12.00 
Bucată 

Conform caracteristecii tehnice solicitate Încărcătoare  frontale cu cupă 
și utilaj suspendat – freză 
pentru deszăpezirea părţii 
carosabile a drumurilor 

Oferta Nr. 13/00422/006 Ofertant MICROCELL S.R.L. 

Lotul Nr. 1   Încărcătoare  frontale cu cupă și utilaj suspendat – freză pentru deszăpezirea părţii carosabile a drumurilor 
 S-a cerut 

Nr. 
poziţi

ei 

Denumirea poziţiei 
S-a propus  

Descrierea detaliată a 
caracteristicilor tehnice a poziţiei 

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsura 

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsura 

Descrierea detaliată a 
caracteristicilor tehnice a poziţiei 

Denumirea poziţiei  

1 Da Încărcătoare  frontale cu cupă 
și utilaj suspendat – freză 
pentru deszăpezirea părţii 
carosabile a drumurilor 

Conform caracteristecii tehnice solicitate 12.00 
Bucată 

12.00 
Bucată 

Conform caracteristecii tehnice solicitate Încărcătoare  frontale cu cupă 
și utilaj suspendat – freză 
pentru deszăpezirea părţii 
carosabile a drumurilor 

Oferta Nr. 13/00422/002 Ofertant MOTOR STAR S.R.L. 
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Caracteristicile tehnice Corespun
derea 

Lotul Nr. 1   Încărcătoare  frontale cu cupă și utilaj suspendat – freză pentru deszăpezirea părţii carosabile a drumurilor 
 S-a cerut 

Nr. 
poziţi

ei 

Denumirea poziţiei 
S-a propus  

Descrierea detaliată a 
caracteristicilor tehnice a poziţiei 

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsura 

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsura 

Descrierea detaliată a 
caracteristicilor tehnice a poziţiei 

Denumirea poziţiei  

1 Da Încărcătoare  frontale cu cupă 
și utilaj suspendat – freză 
pentru deszăpezirea părţii 
carosabile a drumurilor 

Conform caracteristecii tehnice solicitate 12.00 
Bucată 

12.00 
Bucată 

Conform caracteristecii tehnice solicitate Încărcătoare  frontale cu cupă 
și utilaj suspendat – freză 
pentru deszăpezirea părţii 
carosabile a drumurilor 

Oferta Nr. 13/00422/007 Ofertant S.R.L. EUROEST GRUP 

Lotul Nr. 1   Încărcătoare  frontale cu cupă și utilaj suspendat – freză pentru deszăpezirea părţii carosabile a drumurilor 
 S-a cerut 

Nr. 
poziţi

ei 

Denumirea poziţiei 
S-a propus  

Descrierea detaliată a 
caracteristicilor tehnice a poziţiei 

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsura 

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsura 

Descrierea detaliată a 
caracteristicilor tehnice a poziţiei 

Denumirea poziţiei  

1 Da Încărcătoare  frontale cu cupă 
și utilaj suspendat – freză 
pentru deszăpezirea părţii 
carosabile a drumurilor 

Conform caracteristecii tehnice solicitate 12.00 
Bucată 

12.00 
Bucată 

Conform caracteristecii tehnice solicitate Încărcătoare  frontale cu cupă 
și utilaj suspendat – freză 
pentru deszăpezirea părţii 
carosabile a drumurilor 

Oferta Nr. 13/00422/001 Ofertant SPERANŢA-PF-COM S.R.L. 

Lotul Nr. 1   Încărcătoare  frontale cu cupă și utilaj suspendat – freză pentru deszăpezirea părţii carosabile a drumurilor 
 S-a cerut 

Nr. 
poziţi

ei 

Denumirea poziţiei 
S-a propus  

Descrierea detaliată a 
caracteristicilor tehnice a poziţiei 

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsura 

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsura 

Descrierea detaliată a 
caracteristicilor tehnice a poziţiei 

Denumirea poziţiei  

1 Da Încărcătoare  frontale cu cupă 
și utilaj suspendat – freză 
pentru deszăpezirea părţii 
carosabile a drumurilor 

Conform caracteristecii tehnice solicitate 12.00 
Bucată 

12.00 
Bucată 

Conform caracteristecii tehnice solicitate Încărcătoare  frontale cu cupă 
și utilaj suspendat – freză 
pentru deszăpezirea părţii 
carosabile a drumurilor 

Comentarii privind evaluarea ofertelor 
În urma evaluării ofertelor operatorilor economici participanți s-au constatat următoarele: 
Operatorul economic Î.I. ”Cerempei Marina” a prezentat oferta la licitație fără a specifica denumirea tehnicii și modelul propus, fiind aplicată ștampila și semnătura pe cerințele tehnice solicitate de 
către autoritatea contractantă prin documentele de licitație. Deasemenea nu s-au prezentat documentele obligatorii solicitate: certificat de conformitate pentru încărcător și freza de deszăpezire, 
certificat de dealer, caracteristica tehnică sau descrierea tehnică a producătorului, autorizație de activitate, certificat privind lipsa sau existența datoriilor față de bugetul public național. Ținînd cond de 
neconformitățile depistate, oferta dată se consideră neconformă cerințelor documentelor de licitație și se respinge. 
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Operatorul economic S.A.”ICAM” a propus livrarea a 12 (douăsprezece) unități de încărcătoare frontale, dar fără specificarea caracteristicilor pentru freza de deszăpezire, ea fiind specificată ca un 
utilaj suplimentar în informația prezentată.  Caracteristica tehnică nu este prezentată de la producător, fiind o xerocopie a unei oferte comerciale a întreprinderii ”СтройТехАрсенал” din Moscova cu 
specificarea capacităților tehnice a încărcătorului Luoing LQ953. De asemenea nu s-au prezentat certificatele de conformitate pentru încărcător și freza de deszăpezire, certificat de dealer. Autorizația 
sanitară de funcționare este emisă pentru fabricarea, depozitarea și comercializarea a materialelor mobiliere, cherestea, ceea ce nu corespunde cu cerințele înaintate, fiind solicitată autorizație de 
funcționare a stațiilor de deservire tehnică unde urmează a fi executate lucrările de deservire tehnică și reparație a tehnicii propuse la licitație. Ținînd cont de neconformitățile depistate în urma 
evaluării, grupul de lucru consideră oferta dată ca neconformă cerințelor documentelor de licitație din care considerernte se respinge. De menționat că ofertele S.A.”ICAM” și Î.I. ”Cerempei Marina” 
au fost depuse de aceiași personă dnul Mițcul Alexandru, care este reprezentant autorizat al ambelor întreprinderi, ceea ce contravine principiului a unei concurențe perfecte și transparenței a 
achizițiilor publice. 
Cel mai mic preț a ofertei a fost propus de operatorul economic S.R.L. ,,Euroest Grup,, pentru încărcătoarele frontale HONGYUAN ZL50F cu freză de deszăpezire Snow Blower BHY6105 produse de 
Qingzhou Hongyuan Vehicles Co., Ltd. La evaluarea documentelor prezentate s-a constatat că nu s-a prezentat certificatul de conformitate pentru freza de deszăpezire. Descrierea tehnică prezentată de 
producător reflectă doar cerințele tehnice stipulate în documentele de licitație printr-o scrisoare din data de 26.07.2013 unde se stipulează că specificațiile tehnice pot fi modificate fără preaviz, dar nu 
caracteristica tehnică deplină a tehnicii. Descrierea tehnică prezentată a încărcătorului este detaliată, cu reflectarea nu numai a cerințelor tehnice solicitate, dar și a parametrilor tehnici derivați, care se 
încadrează în cerințele solicitate cu excepție parametrilor cutiei de viteze: s-a solicitat 3 înainte/3 înapoi; s-a prezentat 4 înainte/2 înapoi. La solicitarea autorității contractante, uzina producătoare a 
prezentat un raport referitor la freza Snow Blower BHY6105 din care reiese că freza a fost produsă în ianuarie 2013, nefiind un prudus de serie, care urmează a fi certificat.  Productivitatea frezei este 
calculată ținînd cont de greutatea volumetrică a zăpezii 0,05-0,1 tone/m3, dar conform standardelor greutatea volumetrică a zăpezii este de 0,35-0,5 tone/m3, ceea ce atestă că freza dată nu poate 
asigura în condiții de lucru productivitatea declarată de 1030 tone/oră. Ținînd cont de neconformitățile evaluate grupul de lucru consideră oferta propusă de S.R.L. ,,Euroest Grup,, neconformă 
cerințelor documentelor de licitație, din care considerente se respinge. 
Următorul pe listă care a propus cel mai mic preț s-a situat operatorul economic  S.R.L.”Eurotop Plus” pentru încărcătoarele KINTON KT953 și frezele de deszăpezire CXJ-1 produse de Kinton 
Heavy Construction Machinery Co., Ltd. Conform documentelor prezentate s-a constatat că freza de deszăpezire nu are certificat de conformitate, iar capacitatea prezentată de 1100 tone /oră nu 
corespunde datelor din manualul de utilizare unde este indicat 11000 m2/oră, dar fără a fi indicată grosimea zăpezii. Capacitatea motorului propus de 35,7 KW este evident insuficientă pentru a asigura 
o productivitate a frezei de 1100 tone/oră, ținînd cont că la toate frezele propuse capacitatea motorului este cu mult mai mare. La solicitarea autorității contractante de a prezenta caracteristica tehnică 
detaliată, uzina producătoare a prezentat aceiași caracteristică tehnică care a fost prezentată la licitație, doar  fără ștampilă și semnătură. Ținînd cont de neconformitățile evaluate grupul de lucru 
consideră oferta propusă de S.R.L.”Eurotop Plus” neconformă cerințelor documentelor de licitație, din care considerente se respinge. De menționat că vizual filele cu caracteristica tehnică a 
producătorului și traducerea lor cu ștampila Î.I.”Vecenția-Vlah” din Republica Moldova au aceleași fășii caracteristice lăsate de una și aceiași imprimantă. 
     Următorul pe listă care a propus cel mai mic preț s-a situat operatorul economic  S.R.L.”Speranţa- PF-Com” pentru încărcătoarele Shantui SL50V și frezele de deszăpezire Snow Blower P3000 
produse de Shandong Shantui Construction Machinery Imp&Exp. Co., Ltd. Conform documentelor prezentate s-a constatat că freza de deszăpezire nu are certificat de conformitate, s-a prezentat 
autorizație de funcționare a depozitelor de materiale de construcție neavînd nimic comun cu reparația și deservirea tehnicii, de asemenea nu este confirmată capacitatea întreprinderii de executare 
calitativă a contractului. La solicitarea autorității contractante compania producătoare Shantui a declarat că nu a produs nici odată freze de deszăpezire și că nu cunoaște nimic despre modelul Snow 
Blower P3000. Ținînd cont de neconformitățile evaluate grupul de lucru consideră oferta propusă de S.R.L.”Speranţa- PF-Com” neconformă cerințelor documentelor de licitație, din care considerente 
se respinge. 
Următorul pe listă care a propus cel mai scăzut preț s-a situat operatorul economic S.R.L.”Microcell” pentru încărcătoarele frontale  Changlin 956 și frezele de deszăpezire CHLBM 2000DP. La 
evaluarea parametrilor tehnici s-a constatat că toți parametri tehnici se încadrează în caracteristicile tehnice solicitate de autoritatea contractantă prin documentele de licitație, mai mult ca atît s-a 
prezentat o productivitate a frezei de deszăpezire ce depășește productivitatea solicitată prin documentele de licitație. S-au prezentat toate certificatele de conformitate obligatoriu solicitate, 
caracteristica tehnică amănunțită a producătorului, capacitatea de execuție calitativă a contractului, certificat de dealer ș.a. De menționat că autoritatea contractantă anterior a achiziționat încărcătoare 
frontale de la acest producător, care s-au adeverit ca o tehnică fiabilă cu o productivitate înaltă. 
Prețul propus de către operatorul economic S.R.L.„ Microcell” se încadrează în  limita alocațiilor prevăzute pentru achiziționarea acestei tehnici pentru întreținerea drumurilor, din care considerente 
oferta dată poate fi acceptată ca fiind conformă și adjudecată cîștigătoare.  
Conform demersului nr. 1551 din 04.09.2013 parvenit de la S.R.L.„Microcell”, operatorul economic a informat autoritatea contractantă că nu va putea livra utilajele propuse conform ofertei, respectiv 
refuză semnarea contractului de achiziție. În situația creată, ținînd cont de prevederile legale autoritatea a retras garanția pentru ofertă în mărime de 1% din valoarea ofertei cu transferarea ei ulterioară 
în bugetul de stat și va reevalua ofertele următorilor operatori economici calificați.  
Pentru a asigura reevaluarea ofertelor operatorilor economici calificați, autoritatea contractantă prin demersul nr. 11-27/1402 din 06.09.2013 a solicitat operatorilor economici S.A.”Eximotor”, 
S.R.L.”Motor Star”,  S.R.L.”East Auto Lada” prelungirea termenului de valabilitate a ofertelor cu 15 (cincisprezece) zile calendaristice, la care toți operatorii economici au acceptat prelungirea 
perioadei de valabilitate a ofertelor și garanțiilor pentru ofertă.   
Ţinînd cont de cerinţele înaintate faţă de marfă şi participanţi stipulate în documentele de licitaţie, grupul de lucru  a reevaluat ofertele operatorilor economici.  
Următorul pe listă care a propus cel mai mic preț s-a situat operatorul economic  S.A.”Eximotor” cu oferta în sumă de 24 480 000 (douăzeci și patru milioane patru sute optzeci mii lei) inclusiv TVA 
pentru încărcătoarele frontale Shantui SL50W  și frezele de deszăpezire Sicard 2200.  
La evaluarea parametrilor tehnici s-a constatat că toți parametri tehnici se încadrează în caracteristicile tehnice solicitate de autoritatea contractantă prin documentele de licitație. S-au prezentat toate  
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certificatele de conformitate obligatoriu solicitate, caracteristica tehnică amănunțită a producătorului, certificatele de conformitate, capacitatea de execuție calitativă a contractului, certificat de dealer 
ș.a.  
Prețul propus de către operatorul economic S.A.”Eximotor” se încadrează în  limita alocațiilor prevăzute pentru achiziționarea acestei tehnici pentru întreținerea drumurilor, din care considerente 
oferta dată poate fi acceptată ca fiind conformă și adjudecată cîștigătoare.  
 

Ofertanţii respinşi/descalificaţi: 
În rezultatul evaluării, verificării datelor/documentelor de calificare ale ofertanţilor, conform cerinţelor/modului expus în documentaţia standard/caietul de sarcini, au 
fost respinşi următorii ofertanţi: 

Cauza descalificării Denumirea operatorului economic 

În rezultatul examinării,  evaluării  şi  comparării  ofertelor depuse, din cauza necorespunderii ofertelor cu cerinţele tehnice expuse în documentaţia 
standard/caietul de sarcini, au fost respinse următoarele oferte: 

Caracteristicile tehnice Corespun
derea 

Oferta Nr. 13/00422/009 Ofertant CEREMPEI  MARINA О.I. 

Lotul Nr. 1   Încărcătoare  frontale cu cupă și utilaj suspendat – freză pentru deszăpezirea părţii carosabile a drumurilor 
 S-a cerut 

Nr. 
poziţi

ei 

Denumirea poziţiei 
S-a propus  

Descrierea detaliată a 
caracteristicilor tehnice a poziţiei 

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsura 

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsura 

Descrierea detaliată a 
caracteristicilor tehnice a poziţiei 

Denumirea poziţiei  

1 Nu Încărcătoare  frontale cu cupă 
și utilaj suspendat – freză 
pentru deszăpezirea părţii 
carosabile a drumurilor 

Conform caracteristecii tehnice solicitate 12.00 
Bucată 

12.00 
Bucată 

Conform caracteristecii tehnice solicitate Încărcătoare  frontale cu cupă 
și utilaj suspendat – freză 
pentru deszăpezirea părţii 
carosabile a drumurilor 

Oferta Nr. 13/00422/008 Ofertant ICAM S.A. 

Lotul Nr. 1   Încărcătoare  frontale cu cupă și utilaj suspendat – freză pentru deszăpezirea părţii carosabile a drumurilor 
 S-a cerut 

Nr. 
poziţi

ei 

Denumirea poziţiei 
S-a propus  

Descrierea detaliată a 
caracteristicilor tehnice a poziţiei 

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsura 

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsura 

Descrierea detaliată a 
caracteristicilor tehnice a poziţiei 

Denumirea poziţiei  

1 Nu Încărcătoare  frontale cu cupă 
și utilaj suspendat – freză 
pentru deszăpezirea părţii 
carosabile a drumurilor 

Conform caracteristecii tehnice solicitate 12.00 
Bucată 

12.00 
Bucată 

Conform caracteristecii tehnice solicitate Încărcătoare  frontale cu cupă 
și utilaj suspendat – freză 
pentru deszăpezirea părţii 
carosabile a drumurilor 
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Toate ofertele prezentate se anexează la prezentul proces-verbal. 

În urma evaluării ofertelor grupul de lucru a decis de a desemna cîştigător/cîştigători următorul/câștigători operatori economici: 
Lotul Termenul de 

execuţie a 
contractului Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrarilor 

Oferta Nr. / Ofertant Prețul fără 
TVA 

Prețul cu TVA 

Nr. CPV 
Cantitatea
/unitatea 

de măsura 
1 30.04.2014 13/00422/005 / EXIMOTOR S.A. 20400000.0000 24480000.0000 Încărcătoare  frontale cu cupă și utilaj suspendat – freză pentru 

deszăpezirea părţii carosabile a drumurilor 
  

34144710-8 12.00 
Bucată 

Încărcătoare  frontale cu cupă și utilaj suspendat – freză pentru 
deszăpezirea părţii carosabile a drumurilor 

  1.1 24480000.0000 20400000.0000 

Întreaga documentaţie care a stat la baza acestui proces verbal se află în sediu organizatorului concursului 
Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice 

Organizatorul procedurii de achiziţie publică  va anunţa şi va invita în scris ofertantul/ofertanţii cîştigător 
Ofertant 

EXIMOTOR S.A. 

pentru a semna contractul de achiziţie publică. 

De asemenea acesta va comunica în scris celorlalţi ofertanţi necîştigători rezultatul atribuirii contractului. 
Procesul verbal s-a încheiat în exemplare astăzi 10.09.2013 1 , la sediul organizatorului procedurii de achiziţie publică. 

Prezentul document este identic cu cel aprobat și postat în cadrul Sistemului Informațional Automatizat "Registrul de Stat al Achizițiilor Publice", 
fapt pentru care autoritatea contractantă poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. 

Membrii Grupului de lucru: 

Rolul Numele, Prenumele Semnătura 
ANII RUSLAN Membrul grupului de lucru  
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Rolul Numele, Prenumele Semnătura 
COTRUŢA VALERIU Membrul grupului de lucru  
DRĂGĂLIN CRISTIAN Membrul grupului de lucru  
GHIŢU ALEXANDRU Membrul grupului de lucru  
LOZAN FIODOR Membrul grupului de lucru  
PAŞA IURIE Preşedintele grupului de lucru  
TELEMAN VEACESLAV Secretar  


