
 

 

PROCES-VERBAL nr.50 

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

Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” 

 

 

 

    14.09.2009                                            or. Chişinău 

 

 

 

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

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

 

Preşedintele grupului: 

- Serghei Guţul – manager-şef adjunct; 

Vicepreşedinte: 

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

  Secretar: 

- Veaceslav Teleman – şef, serviciu licitaţii; 

Membrii grupului: 

- Serghei Nicoluşco – şef, serviciul tehnico-operativ; 

- Cristian Drăgălin – consultant, serviciu licitaţii; 

 

 

ORDINEA DE ZI: 

Evaluarea ofertelor prezentate la licitaţia publică nr. 1110/09 din 09.09.2009 în 

vederea achiziţionării sării tehnice pentru întreţinerea drumurilor publice pe timp de 

iarnă. În baza procesului verbal nr.49 din 09.09.2009 privind deschiderea licitaţiei 

publice au participat 4 (patru) 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 01.11.2009 
23 200 
Valabilă 

08.10.2009 

S.R.L.”Vanilidi” 2680 1 826 420 2 191 704 
Octombrie 

2009 

22 100 
Valabilă 

08.10.2009 

S.R.L.”Liant” 2680 1 929 131 2 314 957 
Octombrie 

2009 

23 150 
Valabilă 

09.10.2009 

S.R.L.”Policontract” 1005 682 060 818 472 25 zile 
9 000 

Valabilă 

08.10.2009 

 

 



Conform staţiilor de destinaţie solicitate au fost primite următoarele preţuri: 

 
Nr 

d/o 

Staţia de 

destinaţie a CFM, 

codul  staţiei 

Cantitatea 

tone/vag 

S.R.L”Promnor

dex” 

lei/tonă cu TVA 

SRL”Vanilidi” 

lei/tonă cu 

TVA 

SRL.”Liant” 

lei/tonă cu 

TVA 

SRL.”Policon

tract” lei/tonă 

cu TVA 

Cantitatea ofertată, tone 2680 2680 2680 1005 

1 st.Bulboaca-

390705 

67/1 966 936 972  

2 st.Reuţel- 393008 268/4 798 756 792 750 

3 st. Lipcani-

394509 

67/1 708 654 690  

4 st. Cahul- 396701 67/1 1080 984 1098  

5 st. Prut-1-397102 67/1 996 972 1008  

6 st. Călăraşi-

391708 

67/1 858 822 858  

7 st. Căuşeni- 

399803 

67/1 1020 954 1032  

8 st. Cimişlia- 

399108 

134/2 924 888 924  

9 st. Ghidighici- 

391407 

268/4 888 852 892,8 840 

10 st. Donduşeni-

393807 

67/1 666 612 648  

11 st. Drochia- 

393608 

67/1 720 666 696  

12 st. Brătuşeni- 

394000 

67/1 720 666 696  

13 st. Făleşti- 

392804 

67/1 852 816 852  

14 st. Floreşti-

395605 

67/1 852 816 852  

15 st. Glodeni-

393101 

67/1 852 816 852  

16 st. Revaca- 

391002 

201/3 894 858 898,8 864 

17 st. Bucovăţ-

391604 

134/2 876 840 876  

18 st.Ocniţa-394104 67/1 654 600 636  

19 st. Şoldăneşti-

396104 

67/1 870 756 864  

20 st. Unchiteşti-

395906 

67/1 858 822 858  

21 st. Drochia- 

393608 

67/1 720 666 696  

22 st. Străşeni- 

391500 

268/4 882 846 882 816 

23 st. Şoldăneşti- 

396104 

67/1 870 756 864  

24 st. Căuşeni-

399803 

67/1 1020 954 1032  

25 st. Ungheni-

392005 

134/2 840 798 834  

26 st.Vulcăneşti-

398406 

67/1 1110 1002 1116  

 

 



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. Criteriul de evaluare a ofertelor este cel mai scăzut preţ pe fiecare staţie de 

destinaţie în parte, care a fost comunicat tuturor operatorilor economici prin 

documentele de licitaţie.  

Toţi operatorii economici participanţi au prezentat documentele obligatorii 

solicitate prin documentele de licitaţie, au constituit garanţia bancară pentru ofertă şi au 

prezentat toate certificatele de la organele de control abilitate. 

În urma evaluării preţurilor propuse pe fiecare staţie de destinaţie în parte grupul 

de lucru a constatat că la staţiile de destinaţie Ghidighici, Reuţel şi Străşeni cel mai 

scăzut preţ a fost propus de operatorul economic S.R.L.”Policontract”, iar la staţiile 

rămase conform listei punctelor de destinaţie solicitate conform documentelor de 

licitaţie, cel mai scăzut preţ a fost propus de S.R.L.”Vanilidi”.  

Operatorul economic S.R.L.”Policontract” conform cantităţilor solicitate pe 

fiecare staţie de destinaţie în parte, a propus cel mai scăzut preţ în vederea livrării a 804 

tone de sare tehnică la preţul total de 537 340 (cinci sute treizeci şi şapte mii trei sute 

patruzeci lei, 00 bani) fără TVA şi 644 808 (şase sute patruzeci şi patru mii opt sute opt 

lei, 00 bani) inclusiv TVA, iar operatorul economic S.R.L.”Vanilidi” a propus cel mai 

scăzut preţ în vederea livrării a 1876 tone la preţul total de 1 278 360 (un milion două 

sute şaptezeci şi opt mii trei sute şasezeci lei, 00 bani) fără TVA şi 1 534 032 (un milion 

cinci sute treizeci şi patru mii treizeci şi doi lei, 00 bani) inclusiv TVA.  

 

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 adjudecarea execuţiei investiţiei 

în vederea livrării a 804 tone de sare tehnică conform staţiilor de destinaţie, operatorului 

economic S.R.L.”Policontract”, care a propus cel mai scăzut preţ în sumă de 644 808 

(şase sute patruzeci şi patru mii opt sute opt lei, 00 bani) inclusiv TVA  şi livrarea a 

1876 tone de sare tehnică conform staţiilor de destinaţie, operatorului economic 

S.R.L.”Vanilidi”  care a propus cel mai scăzut preţ în sumă de 1 534 032 (un milion 

cinci sute treizeci şi patru mii treizeci şi doi lei, 00 bani) inclusiv TVA.  

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

operatorii economici cîştigători la sediul autorităţii contractante pentru constituirea 

garanţiei bancare de bună execuţie şi semnarea contractului. După semnarea contractului 

autoritatea contractantă va elibera garanţiile bancare pentru ofertă.  

3. De a întocmi şi înainta spre înregistrare către Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii 

Publice şi Ajutoare Umanitare contractele încheiate cu darea de seamă privind 

desfăşurarea procedurii de achiziţie. 

 

                 Grupul de lucru: 

 

S. Guţul                 

Iu. Paşa   

V. Teleman   

S. Nicoluşco  

  C. Drăgălin   


