PROCES-VERBAL nr. 24
privind reevaluarea rezultatelor licitaţiei publice nr. 276/10 din 01.04.2010 în vederea
achiziţionării materialelor de construcţie (bitum BND 60/90) în cantitate de 3000 tone
conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”
or. Chişinău

16.04.2010

Grupul de lucru numit prin ordinul Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” Nr. 2
din 22.01.2009, a efectuat 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;
- Cristian Drăgălin – consultant, serviciu licitaţii;
- Serghei Nicoluşco – şef, serviciul tehnico-operativ.
ORDINEA DE ZI:
1. Reevaluarea ofertelor prezentate la licitaţia publică nr. 276/10 din 01.04.2010 ţinînd
cont de cererea parvenită de la S.R.L.”Taragot” din 15.04.2010 privind refuzul de a livra
bitumul BND 60/90 prevăzut spre livrare la staţia Reuţel în cantitate de 800 tone.
S-A EXAMINAT:
Conform procesului verbal de deschidere a ofertelor au fost propuse următoarele
preţuri de livrare, după cum urmează:
Nr
d/o

1

2

3

4

Staţia de
destinaţie a căii
ferate
Operatorul
economic
S.C.”Parstar
Petrol”S.R.L.
Garanţia bancară
214 170 lei
S.R.L.”Taragot”
Garanţia bancară
201 000 lei
S.R.L.”Asoio”
Garanţia bancară
100 000 lei
SC”Vanilidi”SRL
Garanţia bancară

lipseşte
5

S.R.L. „Adecvat”
Garanţia bancară
220 544 lei

Reuţel–393008
800 tone
Suma, lei
Suma, lei
fără TVA
cu TVA

Comrat–397300
800 tone
Suma, lei
Suma, lei
fără TVA
cu TVA

Ghidighici-391407
1400 tone
Suma, lei
Suma, lei
fără TVA
cu TVA

4630000

5556000

4893333,33

5872000

8324166,67

9989000

4466720

5360064

4466720

5360064

7816760

9380112

-

-

-

-

8162000

9794400

-

-

6336000

7603200

-

-

4640000

5568000

4800000

5760000

8519000

10222800

Următorul pe listă care a propus cel mai scăzut preţ la staţia Reuţel este
S.C.”Parstar Petrol”S.R.L. cu preţul ofertei de 4 630 000 (patru milioane şase sute treizeci
mii lei, 00 bani) fără TVA şi 5 556 000 (cinci milioane cinci sute cincizeci şi şase mii lei,
00 bani) inclusiv TVA. Operatorul economic, în oferta sa a prezentat toate documentele
necesare, certificatele de la organele de resort, garanţia bancară, raportul financiar,
certificatele de conformitate a mărfii solicitate de autoritatea contractantă prin
documentele de licitaţie.
Ţinînd cont de prevederile legale operatorul economic S.C.”Parstar Petrol”S.R.L.
poate fi adjudecat cîştigător în vederea livrării a 800 tone de bitum BND 60/90 la staţia de
destinaţie Reuţel.
S-A HOTĂRÎT:
1. Ţinînd cont de cele menţionate, grupul de lucru a constatat şi hotărît prin unanimitate
de voturi adjudecarea execuţiei investiţiei în vederea livrării a 800 tone de bitum BND
60/90 la staţia de destinaţie Reuţel, operatorului economic S.C.”Parstar Petrol”S.R.L.,
care a propus următorul pe listă cel mai scăzut preţ în sumă de 5 556 000 (cinci milioane
cinci sute cincizeci şi şase mii lei, 00 bani) inclusiv TVA cu corespunderea tuturor
cerinţelor înaintate.
2. De a informa în scris participanţii la licitaţia publică despre rezultatele reexaminării
ofertelor şi de a învita operatorul economic S.C.”Parstar Petrol”S.R.L. la sediul
autorităţii contractante pentru constituirea garanţiei bancare de bună execuţie şi semnarea
contractului.
3. De a reţine conform prevederilor legale (cap. 20, punct 3 din documentele de licitaţie)
de la S.R.L.”Taragot” garanţia pentru ofertă în mărime de 1% care constituie 53 600,64
(cincizeci şi trei mii şase sute lei, 64 bani) reeşind din suma propusă spre livrare la staţia
Reuţel.
4. De a înainta către Agenţia Achiziţii Publice spre înregistrare contractele şi darea de
seamă privind procedura de achiziţie.
5. După constituirea garanţiei de bună execuţie de către operatorul economic adjudecat
următorul pe listă, autoritatea contractantă va elibera garanţiile bancare pentru ofertă.

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

