PROCES-VERBAL nr.147
al şedinţei grupului de lucru pentru achiziţii de mărfuri, lucrări şi servicii al
Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”

19.10.2011

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:
Preşedintele grupului:
- Iurie Paşa - manager-şef adjunct;
Vicepreşedinte:
- Valeriu Cotruţă - şef, direcţia construcţii şi reparaţii capitale;
Membrii grupului:
- Alexandru Ghiţu - şef, serviciu administrativ şi resurse umane;
- Ruslan Anii - consultant, serviciul tehnico-analitic;
- Andrei Cuculescu - şef, direcţia construcţii şi reparaţii capitale;
ORDINEA DE ZI:
Evaluarea ofertelor de preţ nr. 1692-OP/11 din 03.10.2011, în vederea
achiziţionării treckerelor GPS/GSM pentru monitorizarea autovehicolelor. În baza
procesului verbal nr.140 din 03.10.2011 privind deschiderea concursului au participat 3
(trei) operatori economici care au propus următoarele preţuri, conform cerinţelor
înaintate în caietul de sarcini:
Denumirea operatorului
economic

Valoarea
ofertei fără
TVA,lei

Valoarea
ofertei cu TVA,
lei

Termen de
livrare

Utilajul
folosit

S.R.L.”Profiteh”

167 009,37

200 411,25

2 luni

PSM-350
(50buc.)

S.R.L.”Media Security”

105 200

126 240

2 luni

S.R.L.”Sistem Senzor”

88 150

105 780

2 luni

Teltonica
FM-2200
(50 buc.)
Avtoscan
GPS Tracer
(50 buc.)

S-A EXAMINAT:.
inînd cont de cerinţele înaintate faţă de caracteristica tehnică a treckerelor
stipulate în caietul de sarcini s-a efectuat evaluarea ofertelor. 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
caietului de sarcini.

Toţi operatorii economici participanţi au prezentat documentele obligatorii
solicitate prin documentele caietului de sarcini de către autoritatea contractantă. În urma
examinării documentelor din ofertele prezentate s-a constatat, că S.R.L.,,Sistem Senzor”
a prezentat oferta cu cel mai mic preţ pentru treckerele GPS Avtoscan,. Treckerele
propuse nu corespund cerinţelor înaintate de către autoritatea contractantă prin
documentele caietului de sarcini şi nu dispun de toate opţiunile tehnice cerute.
Conform cerinţelor stipulate în caietul de sarcini GPS/GSM trecker este necesar
să dispună de antena externă şi de port USB, treckerul propus de ”Sistem Senzor” nu
întruneşte condiţiile stipulate.
Următorul pe listă este situat S.R.L.”Media Security” cu treckerul Teltonica FM2200 care întruneşte toate cerinţele stipulate în caietul de sarcini (inclusiv antena externă
şi port USB).
În baza celor menţionate mai sus şi ţinînd cont de corespunderea tuturor cerinţelor
solicitate prin documentele caietului de sarcini, grupul de lucru a stabilit că operatorul
economic S.R.L.,,Media Security” poate fi adjudecat ca cîştigător pentru livrarea
treckerelor GPS/GSM.
S-A HOTĂRÎT:
1. Ţinînd cont de cerinţele tehnice înaintate prin documentele caietului de sarcini şi
criteriul de evaluare a ofertelor, grupul de lucru a constatat şi a hotărît prin unanimitate
de voturi adjudecarea execuţiei livrării treckerelor operatorului economic S.R.L,, Media
Security”, care a propus preţul pentru 50(buc.) trecker de marcă Teltonica FM-2200 în
sumă de 126 240 (una sută douăzeci şi şase mii două sute patruzeci lei, 00 bani) inclusiv
TVA, care corespund tuturor cerinţelor.
2. De a informa în scris participanţii la concurs despre hotărîrea primită şi de a invita
operatorul economic adjudecat, pentru semnarea contractului de achiziţie publică.
3. De a înainta un demers către Agenţia Achiziţii Publice în vederea înregistrării
contractului de achiziţie şi a dării de seamă.

Grupul de lucru:
Iu. Paşa
V. Cotruţă
A. Cuculescu
A. Ghiţu
R. Anii
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