PROCES-VERBAL nr.23
al şedinţei grupului de lucru pentru achiziţii de mărfuri, lucrări şi servicii al
Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”
or. Chişinău

14.04.2010

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:
Preşedintele grupului:
- Serghei Guţul – manager-şef adjunct;
Vicepreşedinte:
- Iurie Paşa - director, direcţia construcţii şi reparaţii capitale;
Secretar:
- Veaceslav Teleman – şef, serviciu licitaţii;
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 nr. 275/10 din 31.03.2010 în
vederea achiziţionării serviciilor de delimitare a terenurilor ocupate de drumurile publice
naţionale. În baza procesului verbal nr.17 din 31.03.2010 privind deschiderea licitaţiei
publice au participat 3 (trei) operatori economici care au propus următoarele preţuri,
conform cerinţelor înaintate prin documentele de licitaţie:
Denumirea
Valoarea
Valoarea
Garanţia
Perioada
Termenul
operatorului
ofertei fără ofertei cu
bancară,
de
de execuţie
economic
TVA, lei
TVA, lei
lei
valabilitate
19 050
Î.S.”Cadastru”
1 896 445
1 896 445 30.11.2010 valabilă pînă la 30.11.2010
30.04.2010

Î.S.”Institutul de
Proiectări pentru
Organizarea
Teritoriului”
Î.C.S.”BLOM”
S.R.L.

3 465 498

3 520 679

Martie
2011

1 564 590.8

1 877 509

24.12.2010

50 000
valabilă pănă la
27.04.2010

20 000
valabilă pînă la
30.04.2010

30 zile

30 zile

S-A EXAMINAT:
Ţinînd cont de cerinţele înaintate faţă de servicii şi participanţi stipulate în
documentele de licitaţie, grupul de lucru a evaluat ofertele operatorilor economici
participanţi. Criteriul de evaluare a ofertelor este cel mai scăzut preţ, care a fost
comunicat tuturor operatorilor economici prin documentele de licitaţie.
Conform Legii privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor nr. 91-XVI
din 05.04.2007 articolul 3, aliniat 4 lucrările de delimitare a terenurilor proprietate
publică a statului este asigurată de instituţiile şi organizaţiile subordonate Agenţiei
Relaţii Funciare şi Cadastru. Din care considerente ţinînd cont de prevederile legale

oferta Î.C.S.”BLOM” S.R.L. nu poate fi admisă spre evaluare pentru că întreprinderea
dată nu face parte din instituţiile şi organizaţiile subordotate Agenţiei Relaţii Funciare şi
Cadastru şi nu are drept legal pentru a efectua lucrările de delimitare a terenurilor
proprietate publică.
Următorul pe listă care a propus cel mai scăzut preţ a ofertei este Î.S.”Cadastru”
din cadrul Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru în sumă de 1 896 445 (un milion opt
sute nouăzeci şi şase mii patru sute patruzeci şi cinci lei, 00 bani) fără TVA. Conform
prevederilor legale lucrările de delimitare a terenurilor proprietate publică sunt scutite de
TVA. Operatorul economic a prezentat toate certificatele solicitate prin documentele de
licitaţie, garanţia bancară şi confirmarea capacităţii executării contractului de achiziţie.
Operatorul economic dispune de 39 filiale amplasate în centrele raionale a
Republicii Moldova, de specialişti calificaţi în domeniu şi de o bază adecvată de
echipament tehnic.
Ţinînd cont de corespunderea prevederilor ofertei prezentate de Î.S.”Cadastru” cu
cerinţele documentelor de licitaţie, oferta poate fi adjudecată ca fiind cîştigătoare.
S-A HOTĂRÎT:
1. Ţinînd cont de cerinţele înaintate prin documentele de licitaţie, grupul de lucru a
constatat şi a hotărît prin unanimitate de voturi adjudecarea execuţiei serviciilor de
delimitare a terenurilor ocupate de drumurile publice naţionale operatorului economic
Î.S.”Cadastru” care a propus oferta în sumă de 1 896 445 (un milion opt sute nouăzeci şi
şase mii patru sute patruzeci şi cinci lei, 00 bani) fără TVA cu corespunderea tuturor
cerinţelor solicitate.
2. De a informa în scris participanţii la licitaţie despre hotărîrea primită şi de a invita
operatorul economic Î.S.”Cadastru” la sediul autorităţii contractante pentru semnarea
contractului de achiziţie şi depunerea scrisorii de garanţie bancară pentru îndeplinirea
contractului.
3. De a înainta un demers către Agenţia Achiziţii Publice în vederea înregistrării
contractului şi dării de seamă.

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

