PROCES-VERBAL nr.10
privind evaluarea rezultatelor licitaţiei publice nr. 146/07 din 19.02.2007 în vederea
achiziţionării automobilelor
22.02.2007

or. Chişinău

Grupul de lucru numit prin ordinul Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” Nr. 8
din 21.10.2005, a efectuat evaluarea ofertelor în următoarea componenţă:
Conducătorul grupului:
- Serghei Guţul – manager-şef adjunct;
Secretar:
- Veaceslav Teleman – şef, serviciu licitaţii;
Membrii grupului:
- Iurie Paşa – director, direcţia licitaţii, proiectări şi devize;
- Serghei Nicoluşco – şef, serviciu tehnico-operativ;
- Cristian Drăgălin – specialist principal, serviciu licitaţii.
ORDINEA DE ZI:
1. Evaluarea ofertelor prezentate la licitaţia publică nr. 146/07 din 19.02.2007.
2. Aprecierea ofertantului cîştigător a procedurii de achiziţie.
În baza procesului verbal nr.8 din 19.02.2007 privind deschiderea licitaţiei publice
nr. 146/07 din 19.02.2007 în vederea achiziţionării automobilelor au participat 2 (doi)
agenţi economici ce au propus următoarele preţuri conform cerinţelor din documentele
de licitaţie:
Agentul
economic

Denumirea
automobilului

S.A. NISTRU VAZ 21214i
LADA”
S.R.L.”DAAC- DACIA Logan
Autosport”

Cantitatea,
unit

Preţ/unit, lei

Suma totală, lei

Garanţia
bancară, lei

2

111 983

223 966

2240

3

112 500

337 500

3375

Ţinînd cont de cerinţele înaintate faţă de caracteristica tehnică a automobilelor
stipulate în documentele de licitaţie, precum şi de criteriul de evaluare a ofertelor pentru
determinarea ofertei cîştigătoare s-a efectuat evaluarea ofertelor.
În urma examinării documentelor din ofertele prezentate în special caracteristica
tehnică a automobilelor s-a constatat corespunderea caracteristicilor tehnice prezentate
de către agenţii economici participanţi, cu necesităţile Î.S.”Administraţia de Stat a
Drumurilor”. La evaluarea preţului propus de agenţii economici s-a înregistrat a
diminuare neînsemnată a preţului în comparaţie cu preţul de livrare pe piaţa autohtonă,
din care considerente

S-A HOTĂRÎT:
În baza prevederilor Legii Republicii Moldova achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii
pentru necesităţile statului Nr. 1166-XIII din 30.04.1997, grupul de lucru a constatat şi a
hotărît prin unanimitate de voturi adjudecarea execuţiei investiţiei agenţilor economici:
1. În vederea livrării a 3 (trei) automobile de marca DACIA Logan Ambiance 1,4 este
desemnat cîştigător agentul economic S.R.L.”DAAC-Autosport” în sumă de 337 500
(trei sute treizeci şi şapte mii cinci sute) lei MDL conform condiţiilor din documentele
de licitaţie.
2. În vederea livrării a 2 (două) automobile de marca VAZ 21214i este desemnat
cîştigător agentul economic S.A.”NISTRU LADA” în sumă de 223 966 (două sute
douăzeci şi trei mii nouă sute şaizeci şi şase) lei MDL conform condiţiilor din
documentele de licitaţie.
3. De a informa participanţii la licitaţia publică nr. 146/07 din 19.02.2007 despre
rezultatele ei şi de ai invita pentru constituirea garanţiei bancare de bună execuţie şi
semnarea contractului de achiziţie.
4.De înaintat către Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare
spre înregistrare contractul şi darea de seamă privind procedura de achiziţie.

Grupul de lucru:
S. Guţul
V. Teleman
Iu. Paşa
S. Nicoluşco
C. Drăgălin
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_________________
_________________
_________________

