
 

PROCES-VERBAL nr.45 

al şedinţei grupului de lucru pentru achiziţii de mărfuri, lucrări şi servicii al 

Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” 

 

 

 

    19.08.2009                                            or. Chişinău 

 

 

 

Grupul de lucru numit prin ordinul Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”        

Nr. 2 din 22.01.2009, s-a convocat în următoarea componenţă:  

 

Preşedintele grupului: 

- Serghei Guţul – manager-şef adjunct; 

Vicepreşedinte: 

- Iurie Paşa - director, direcţia construcţii şi reparaţii capitale; 

Membrii grupului: 

- Andrei Cuculescu – şef, direcţie investiţii şi dezvoltarea reţelei rutiere, Ministerul 

Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului; 

- Cristian Drăgălin – consultant, serviciu licitaţii; 

- Cornelia Popa– specialist principal, serviciul administrativ şi resurse umane; 

 

ORDINEA DE ZI: 

Evaluarea ofertelor prezentate la licitaţia publică nr. 1030/09 din 18.08.2009 în 

vederea achiziţionării sării tehnice pentru întreţinerea drumurilor publice pe timp de 

iarnă. În baza procesului verbal nr.44 din 18.08.2009 privind deschiderea licitaţiei 

publice au participat 3 (trei) operatori economici care au propus următoarele preţuri, 

conform cerinţelor înaintate prin documentele de licitaţie: 

Denumirea 

operatorului 

economic 

Cantitatea, 

tone 

Valoarea 

ofertei fără 

TVA, lei 

Valoarea 

ofertei cu 

TVA, lei 

Termenii 

de 

livrare 

Garanţia 

bancară, 

lei 

S.R.L.”Promnordex” 2680 1 933 285 2 319 942 - 23 200 

S.R.L.”Vanilidi” 2680 1 848 530 2 218 236 - 
22 190 
Valabilă 

21.08.2009 

S.R.L.”Liant” 2680 2 129 930 2 555 916 - 
26 000 
Valabilă 

28.08.2009 

 

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 

participanţi. Operatorii economici participanţi nu au stipulat termenul de valabilitate a 

ofertelor depuse, termenul solicitat de autoritatea contractantă fiind de 30 zile de la data 

deschiderii licitaţiei. Deasemenea toţi operatorii economici nu au indicat în ofertă 

termenul livrării sării tehnice, cu toate că în formularul tip a fost cerut. 



Toţi eperatorii economici au constituit garanţia pentru ofertă în cuantum de 1% 

din suma ofertei, dar fără respectarea termenilor de valabilitate, în special: 

- S.R.L.”Vanilidi”, garanţia bancară depusă de la BC”Banca Socială”S.A. s-a 

stipulat valabilitatea ei pe toată perioada de valabilitate a ofertei la licitaţie pînă la 

21.08.2009, termen ce constituie 3 (trei) zile; 

- S.R.L.”Liant”, garanţia pentru ofertă de la Banca Comercială Romînă Chişinău 

S.A. cu un termen de valabilitate de la 18.08.2009 pînă la 28.08.2009 inclusiv, 

termen ce constituie 11 (unsprezece) zile; 

- S.R.L.”Promnordex” a constituit garanţia bancară pentru ofertă printr-un transfer 

direct la contul autorităţii contractante a sumei ce constituie 1% din valoarea 

ofertei, fără a specifica termenul de valabilitate.   

Oferta fără perioadă de valabilitate şi garanţia pentru ofertă cu termen de valabilitate 

redus nu pot garanta autorităţii contractante comportamentul adecvat a operatorului 

economic în vederea adjudecării licitaţiei şi încheierii contractului de achiziţie. În 

situaţia creată, cînd din trei operatori economici participanţi la licitaţie, doi prezintă 

oferte neconforme şi unul cu abateri de la cerinţe impuse, grupul de lucru nu poate 

adjudeca cîştigătorul licitaţiei din motivul necorespunderii ofertelor cu cerinţele expuse 

în documentele de licitaţie.  

 

S-A HOTĂRÎT: 

 

1. În urma evaluării şi comparării ofertelor ţinînd cont de cerinţele înaintate, grupul de 

lucru a constatat şi a hotărît prin unanimitate de voturi anularea licitaţiei publice             

nr. 1030/09 din 18.08.2009 în vederea achiziţionării sării tehnice pentru întreţinerea 

drumurilor publice pe timp de iarnă.  

2. De a informa în scris participanţii la licitaţie despre  hotărîrea primită şi de a elibera 

garanţiile bancare pentru ofertă.  

3. De a întocmi şi înainta spre înregistrare darea de seamă privind desfăşurarea 

procedurii de achiziţiei. 

4. De a înainta un demers către Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare 

Umanitare în vederea repetării licitaţiei publice. 

 

 

 

  
                 Grupul de lucru: 
 

S. Guţul                 

Iu. Paşa   

A. Cuculescu  

         C. Drăgălin    

    C. Popa                   


