DARE DE SEAMĂ
PRIVIND ACHIZIŢIONAREA BUNURILOR
ÎN REZULTATUL LICITAŢIEI PRIN INTERMEDIUL BURSEI UNIVERSALE DE MĂRFURI

Nr. 50/06 data 25 august 2010
Autoritatea contractantă: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”
Licitaţia: Nr.149/10 din 24.08.2010, publicată în BAP nr. 51/10 din 06.07.2010
Obiectul achiziţiei: maşini rutiere multifuncţionale destinate pentru întreţinerea drumurilor în
perioada de iarnă – 30 unităţi
Operatorii economici înregistraţi, cărora Bursa le-a oferit documentele de licitaţie:
1. S.A.”Nistru Lada”, mun Chişinău, str. Calea Orheiului 112, tel. 460009;
2. S.R.L.”East Auto Lada”, mun. Chişinău, str. Chişinău 3, tel. 497856;
3. S.R.L.”Autoforţa”, mun.Chişinău,str.Bucureşti,18, tel. 746877;
4. I.C.S.”CBS MOTORS” S.R.L. mun. Chişinău, str. Grenoble 257, tel. 830140;
5. O.0.O.”Дорожные машины” Federaţia Rusă, or.Смоленск, str. Ударников 1,
tel.(4812)272475б272476
6. S.A.”Autoprim Service”, mun. Chişinău, str. Socoleni 1, tel. 407959;
7. S.R.L.”Damicom Utilage”,mun.Chişinău, str.Meşterul Manole 9/8, tel.407769;
8. S.R.L.”Euroest Grup”, or. Căuşeni, str. Trei fîntîni 8, tel. 277855
9. S.R.L.”Autoprezent”, mun. Chişinău, str. Socoleni 1, tel. 855254;
10. S.R.L.”Microcel”, mun. Chişinău, bd. Decebal 30/1, ap.11, tel. 924737;
11. S.R.L.”Dicon”, mun. Chişinău, str. Uzinelor 9, tel. 508319;
12. S.R.L.”Plastexim Nord”, mun.Bălţi, str.Ştefan cel Mare, 146, tel.023121517,23124
13. S.R.L.”Media Monitoring”, mun.Chişinău,str.Colina Puşcin,4,tel.275215;
14. S.R.L.”Grand Premium”, mun. Chişinău, str.Hînceşti,2/2,tel.407178;
15. S.R.L.”Centrul Auto-Kamaz”, mun. Chişinău, str.Sfînta Vineri,16 tel.725277;
16. S.R.L.”G.L.FLIGHT” mun. Chişinău, str. Miron Costin,13/1, tel. 558356;
17. S.R.L.”EVWCamione”, mun. Chişinău, str. Grădina Botanică,18, tel. 637500;
18. S.R.L.”Termomega”, mun. Chişinău, str.Cojbuc,7,ap.4,tel.421267
19. S.R.L.”PA&CO Internaţional”, România, jud. Băcău, loc. Oituz, str. Principală, tel.
0040213177717;
20.S.R.L.”CAGORTATRANS”,or.Cricova,str.Mioriţa,67,tel.221507;.
21.S.R.L.”Ruta-Prim Service”, mun.Chişinău, str.T.Ciorbă,ap2,tel.234898;
22.S.A.”RADIATOR”, mun.Chişinău,str.Columna,170/3,tel/fax 759514;
Explicaţii şi răspunsuri la documentele de licitaţie: prin demersul Î.M.”Ravitan”S.R.L. nr. 45 din
11.08.2010 s-a solicitat operarea modificărilor în cerinţele tehnice înaintate faţă de tehnică. Prin
demersul nr. 06-09/655 din 16.08.2010 autoritatea contractantă a dat explicaţiile de rigoare din care nu
se vede necesitatea operării cărorva modificări în documentele de licitaţie.
Modificări operate în documentele de licitaţie: prin demersul nr.06-09/656 din 16.08.2010
autoritatea contractantă a prelungit termenul de desfăşurare a licitaţiei fiind stabilită data de
24.08.2010 ora 1100 şi a modificat punctul l) din anexa nr.3 adăugînd „reprezentant al dealerului”. Prin
demersul AAP nr. 29/74-1201 din 19.08.2010 au fost operate careva modificări în anexa nr.3 ce ţin de
introducerea ca cerinţă prezentarea certificatului ISO 9001.
Pînă la termenul limită (23.08.2010, ora 1500), au fost depuse ofertele operatorilor economici
după cum urmează:
1. S.R.L.” CAGORTATRANS”;
2. S.R.L.”Autoprezent;
3. S.R.L.”Damicom Utilage”,
4. S.C.” Ruta-Prim Service” S.R.L.
5. S.A.”Radiator”

Datele de calificare ale ofertanţilor:
Bursa a verificat dacă ofertanţii corespund cerinţelor solicitate în documentele de licitaţie, a
consemnat existenţa documentelor obligatorii prezentate şi situaţiilor constatate, precum şi alte
informaţii necesare calificării ofertanţilor (fişa de înregistrare în comun cu documentele prezentate în
cadrul licitaţiei se păstrează de către Bursă şi autoritatea contractantă pentru un termen de 5 ani). În
urma analizei documentelor prezentate conform fişei de înregistrare Bursa a înregistrat 4 (patru)
operatori economici calificaţi după cum urmează:
1. S.R.L.” CAGORTATRANS”;
2. S.R.L.”Autoprezent;
3. S.R.L.”Damicom Utilage”,
4. S.C.” Ruta-Prim Service” S.R.L.
Operatori economici respinşi/descalificaţi: În urma analizei Bursa a descalificat S.A.”Radiator” din
motivul că nu a achitat acontul de participare, înregistrează datorii faţă de bugetul public naţional,
certificatul ISO 9001 este neconform cerinţelor (s-a prezentat pentru tractoare), nu a prezentat
certificatul de conformitate pentru serviciile de deservire tehnică.
Rezultatele desfăşurării licitaţiei:
În rezultatul desfăşurării licitaţiei, potrivit fişei de înregistrare a tranzacţiilor a fost desemnat
cîştigător ofertantul după cum urmează:.
Cantitatea,
unit

Denumirea ofertantului

Denumirea bunului

S.C.” Ruta-Prim Service”
S.R.L.

maşini rutiere multifuncţionale
destinate
pentru
întreţinerea
drumurilor în perioada de iarnă

30

Preţul unitar
fără TVA, lei
1 050 000

Contractele de achiziţie încheiate:
Drept urmare, în termenul stabilit, a fost încheiat cu ofertantul cîştigător contractul de achiziţie,
după cum urmează:
Denumirea
ofertantului

Nr. şi data
contractului

S.C.” Ruta-Prim
Service” S.R.L.

1205AP/10 din
24.08.2010

Valoarea
contractului fără
TVA, lei
31 500 000

Valoarea
contractului
inclusiv TVA, lei
37 800 000

Termenul de
valabilitate
31.12.2010

Prin prezenta dare de samă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea
desfăşurării procedurii de achiziţie în temeiul documentelor prezentate de Bursa Universală de
Mărfuri, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Preşedintele grupului de lucru
Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”

Ex. C. Drăgălin
Tel. 22 31 79

Serghei Guţul

