
PROCES-VERBAL nr.11 

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

Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” 

 

 

    11.03.2010                                            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:  

Vicepreşedintele grupului de lucru: 

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

Membrii grupului: 

- Andrei Cuculescu – şef, direcţia dezvoltare a drumurilor, Ministerul 

Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor; 

- Serghei Nicoluşco – şef, serviciul tehnico-operativ; 

- Cristian Drăgălin – consultant, serviciu licitaţii; 

 

ORDINEA DE ZI: 

Evaluarea ofertelor prezentate la licitaţia publică publice nr. 267/10 din 

09.03.2010, în vederea achiziţionării serviciilor de confecţionare a elementelor 

prefabricate din beton armat pentru pavilioanele de pasageri. În baza procesului verbal 

nr.9 din 09.03.2010 privind deschiderea licitaţiei publice a participat 1 (unu) operator 

economic care a propus următoarele preţuri, conform cerinţelor înaintate prin 

documentele de licitaţie: 

Denumirea 

operatorului 

economic 

Valoarea 

ofertei fără 

TVA, lei 

Valoarea 

ofertei cu 

TVA, lei 

Termenii 

de livrare 

Garanţia 

bancară, lei 

Perioada de 

valabilitate 

S.A.”Inconarm” 748 833 898 600 60 zile 
8 989 

Valabilă 

03.04.2010 

30 zile 

 

S-A EXAMINAT: 

Conform anunţului au solicitat documentele de licitaţie 2 (doi) operatori 

economici, la licitaţie participînd numai 1 (unu) operator economic.  Ţinînd cont că nu 

este o concurenţă efectivă la licitaţia dată, oportun va fi de a respinge oferta prezentată la 

licitaţie şi de a repeta licitaţia. 

 

S-A HOTĂRÎT: 

1. Ţinînd cont de cerinţele înaintate prin documentele de licitaţie, întru asigurarea 

eficienţei achiziţiei grupul de lucru a constatat şi a hotărît prin unanimitate de voturi 

anularea licitaţiei publice nr. 267/10 din 09.03.2010 din lipsa concurenţei.  

2. De a informa în scris participantul la licitaţie despre  hotărîrea primită şi de a elibera 

garanţia bancară pentru ofertă.  

3. De a înainta un demers către Agenţia Achiziţii Publice în vederea repetării licitaţiei. 

 

                 Grupul de lucru: 

Iu. Paşa   

A. Cuculescu  

S. Nicoluşco  

  C. Drăgălin   


