
PROCES-VERBAL nr. 133
al şedinţei grupului de lucru pentru achiziţii de mărfuri, lucrări şi servicii al 

Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”

15.09.2011                                     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: 

Vicepreşedinte:
- Valeriu Cotruţă - şef, direcţia construcţii şi reparaţii capitale;

Secretar:
     -   Veaceslav Teleman – şef, serviciul licitaţii;
Membrii grupului:

- Alexandru Ghiţu - şef, serviciul administrativ şi resurse umane;
- Cristian Drăgălin – consultant, serviciul licitaţii;

ORDINEA DE ZI:

Evaluarea ofertelor prezentate la licitaţia publică nr. 1405/11 din 12.09.2011, în 
vederea achiziţionării tractoarelor dotate cu utilaj pentru întreţinerea drumurilor . În baza 
procesului  verbal  nr.131  din  12.09.2011  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

Valoarea 
ofertei lot I 
fără TVA, 

lei 
(20 unităţi)

Valoarea 
ofertei lot I 

cu TVA, 
lei 

(20 unităţi)

Valoarea 
ofertei lot II 
fără TVA, 

lei 
(12 unităţi)

Valoarea 
ofertei lot 

II cu TVA, 
lei

(12 unităţi)

Garanţia 
bancară, 

lei/termen 
de livrare

S.R.L.”Motor Star”
Lot I  Jinma JM854

Lot II  ЭО 2626

6 083 333,33 7 300 000 4 250 000 5 100 000

124 000/
Lot I 90 zile

Lot II 60 zile

S.R.L.”Microcell”
Lot I   MTZ 82.1
Lot II  MTZ 82.1

7 120 000 8 544 000 5 820 000 6 984 000

180 000/
Lot I 60 zile

Lot II 60 zile

Î.C.S.”CBS 
Motors”S.R.L.
Lot I Борэкс-2261-01
Lot II  ЭП-Ф-П

6 232 000 7 478 400 4 885 200 5 862 240

135 000/
Lot I 60 zile

Lot II 60 zile

S.R.L.”Euroest Grup”
Lot I LZ 804 6 330 000 7 596 000 - -

83 000/
Lot I 60 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, inclusiv TVA , cu corespunderea 
cerinţelor tehnice solicitate, care au fost comunicate tuturor operatorilor economici prin 
documentele de licitaţie. 
          În urma examinării documentelor din ofertele prezentate conform lotului  I şi 
lotului  II  s-a constatat,  că S.R.L.”Motor Star”  a prezentat  oferta  cu cel  mai  mic  preţ 
pentru 1(unu) tractor de model Jinma JM 854 dotat cu utilaj  de încărcat frontal, lamă 
pentru curăţirea zăpezii şi perie de măturat  în sumă  de 365 000 (trei sute şasezeci şi 
cinci mii lei,00 bani) inclusiv TVA şi  pentru 1(unu)  excavator pe bază  de  tractor  pe 
pneuri  de model  ЭО 2626 dotat  cu utilaj  de încărcat  frontal  cu cupă  şi  lamă  pentru 
curăţirea  zăpezii  în  sumă  de  425 000  (patru  sute  douăzeci  şi  cinci  mii  lei,  00 bani) 
inclusiv TVA. Termenul de livrare a mărfii lotului I propus de operatorul economic este 
de 90 zile fiind solicitat de autoritatea contractantă-60 zile, dar avînd în vedere că s-a 
propus preţul cel mai mic autoritatea contractantă acceptă termenul propus.   

Operatorul  economic  a  prezentat  toate  documentele  obligatorii  solicitate  de 
autoritatea contractată şi anume caracteristica tehnică  a uzinei producătoare, certificat 
pentru confirmarea capacităţii executării calitative a contractului de achiziţie, certificat 
oficial de dealer al companiei  ”Mahindra Yueda (Yancheng) Tractor Co.,” Ltd  (copia) 
China  şi ЧУП «Сталькомплект» Belorusia (copia). 

Tractoarele  dotate  cu  utilaje  pentru  întreţinerea  drumurilor  şi  excavatoarele  pe 
bază  de  tractor  pe  pneuri propuse  corespund  cerinţelor  înaintate  de  către  autoritatea 
contractantă prin documentele de licitaţie şi dispun de toate opţiunile tehnice cerute.

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.”Motor Star” poate fi adjudecat ca cîştigător pentru livrarea tractoarelor dotate cu 
utilaje pentru întreţinerea drumurilor şi excavatoarelor pe bază de tractor pe pneuri, ale 
companiilor  ”Mahindra  Yueda  (Yancheng)  Tractor  Co.,”  Ltd,  China  şi  ЧУП 
«Сталькомплект» Belorusia . 

 
S-A HOTĂRÎT:

       1. Ţinînd cont de cerinţele tehnice înaintate prin documentele de licitaţie şi criteriul 
de evaluare a ofertelor, grupul de lucru a constatat şi a hotărît prin unanimitate de voturi 
adjudecarea  execuţiei  livrării  a  20  de tractoare  dotate  cu  utilaje  pentru  întreţinerea 
drumurilor  şi a  12 excavatoare  pe  bază  de  tractor  pe pneuri  operatorului  economic 
S.R.L.”Motor  Star”  ,  care a propus  cel  mai  mic  preţ  pentru  1(unu)  tractor  de model 
Jinma JM 854 dotat cu utilaj de încărcat frontal, lamă pentru curăţirea zăpezii şi perie de 
măturat  în sumă  de 365 000 (trei sute şasezeci şi cinci mii lei, 00 bani) inclusiv TVA  şi 
suma totală a ofertei pe lotul I de 7 300 000 (şapte milioane trei sute mii lei, 00 bani) 
inclusiv TVA şi şi  pentru 1(unu)  excavator pe bază  de  tractor  pe  pneuri de model ЭО 
2626 dotat cu utilaj de încărcat frontal cu cupă şi lamă pentru curăţirea zăpezii în sumă 
de 425 000 (patru sute douăzeci şi cinci mii lei, 00 bani) inclusiv TVA şi suma totală a 
ofertei pe lotul II de 5 100 000 (cinci milioane una sută mii, 00 bani).   
     2. De a informa în scris operatorii economici participanţi la licitaţie despre  hotărîrea 
primită  şi de a invita  operatorul economic  adjudecat, 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:

V. Cotruţă _________________
V. Teleman _________________
A. Ghiţu _________________
C. Drăgălin _________________


