PROCES-VERBAL nr. 23
al şedinţei grupului de lucru pentru achiziţii de mărfuri, lucrări şi servicii al
Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”

21.02.2012

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 juridic;
- Cristian Drăgălin – consultant, serviciu licitaţii;
- Ruslan Anii- consultant, serviciul tehnico-operativ;
ORDINEA DE ZI:
Evaluarea ofertelor prezentate la licitaţia publică nr. 100/12 din 01.02.2012 în
vederea achiziţionării stîlpilor de ghidare lamelari cu elemente reflectorizante pentru
semnalizarea circulaţiei rutiere. În baza procesului verbal nr.4 din 01.02.2012 privind
deschiderea licitaţiei publice au participat 6 (şase) operatori economici care au propus
următoarele oferte:
Denumirea
operatorului
economic
S.C.”Dorador Lux”
S.R.L.
S.R.L.”Gheplast
Grup”
S.R.L.”Motor Star”
CMMR”VizimetGrup”S.R.L.
SC”Imvilpex”S.R.L.
S.R.L.”Euroest
Grup”

Cantitatea
unităţi

Valoarea
ofertei fără
TVA, lei

Valoarea
ofertei cu
TVA, lei

Termenii
de livrare

Garanţia
bancară,
lei

20 000

1 620 800

1 945 000

3 luni

19 450

20 000

1 804 200

2 165 000

90 zile

25 000

20 000

1 250 000

1 500 000

60 zile

15 000

20 000

1 495 000

1 794 000

90 zile

18 000

20 000

1 720 000

2 064 000

90 zile

22 000

20 000

1 240 000

1 488 000

90 zile

16 000

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
calificaţi.
Cel mai mic preţ al ofertei a fost propus de operatorul economic ”Euroest Grup”
S.R.L. în sumă de 1 240 000 ( un million două sute patruzeci mii lei,00 bani) fără TVA
şi în sumă de 1 488 000(un milion patru sute optzeci şi opt mii lei, 00 bani) inclusiv
TVA.
Conform ofertei prezentate s-a constatat că toţi parametrii, forma şi marcarea
stîlpilor de ghidare corespund cerinţelor solicitate prin documentele de licitaţie, fiind
prezentată o mostră a mărfii care confirmă corespunderea calităţii cu cerinţele
standardului SM GOST R 50970:2009. Deasemenea operatorul economic a confirmat
calitatea stîlpilor de ghidare printr-un certificat de conformitate de la un laborator de
testare independent autorizat. Preţul propus este în concordanţă cu preţul estimativ al
autorităţii contractante din care considerente oferta dată poate fi adjudecată ca fiind
cîştigătoare.
S-A HOTĂRÎT:
1. În urma evaluării ofertelor propuse la licitaţie ţinînd cont de cerinţele înaintate,
grupul de lucru a constatat şi hotărît prin unanimitate de voturi adjudecarea livrării a
20 000 stîlpi de ghidare lamelari cu elemente reflectorizante pentru semnalizarea
circulaţiei rutiere, operatorului economic ”Euroest Grup” S.R.L. care a propus cel mai
mic preţ a ofertei în sumă de 1 488 000 (un milion patru sute optzeci şi opt mii lei, 00
bani) inclusiv TVA.
2. De a informa în scris participanţii la licitaţie despre rezultatele achiziţiei şi de a
invita ”Euroest Grup”S.R.L. pentru semnarea contractului şi depunerera garanţiei de
bună execuţie.
3. De a înainta spre înregistrare contractul şi darea de seamă privind procedura de
achiziţie către Agenţia Achiziţii Publice.
4. Autoritatea contractantă va elibera garanţiile pentru ofertă după constituirea
garanţiei de bună execuţie de către operatorul cîştigător.

Grupul de lucru:
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R. Anii
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