
 
PROCES-VERBAL nr.25 

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

 
 
 

    02.04.2009                                            or. Chişinău 
 
 
 
Grupul de lucru numit prin ordinul Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”        

Nr. 2 din 22.01.2009, s-a convocat în următoarea componenţă:  
 
Preşedintele grupului: 

- Serghei Guţul – manager-şef adjunct; 
Vicepreşedinte: 

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

- Veaceslav Teleman - şef, serviciul licitaţii; 
Membrii grupului: 

- Andrei Cuculescu – şef, direcţie investiţii şi dezvoltarea reţelei rutiere, Ministerul 
Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului; 

- Cristian Drăgălin – consultant, serviciu licitaţii; 
- Ludmila Procopova- şef, serviciul tehnico-analitic; 
- Cornelia Popa– specialist principal, serviciul administrativ şi resurse umane; 

 
ORDINEA DE ZI: 

Evaluarea ofertelor prezentate la licitaţia publică nr. 463/09 din 31.03.2009 în 
vederea achiziţionării cositoarelor mecanice cu dispozitiv de tăiere rotativ. În baza 
procesului verbal nr.24 din 31.03.2009 privind deschiderea licitaţiei publice nr. 463/09 
din 31.03.2009 au participat 3 (trei) operatori economici care au propus următoarele 
preţuri, conform cerinţelor din documentele de licitaţie: 

 
Nr. 
d/o Denumirea 

Cantitate 
unităţi 

Preţ 
unitar, 

fără TVA, 
lei 

Preţ 
unitar cu 
TVA, lei 

Suma 
totală 
fără 

TVA, lei 

Suma 
totală cu 
TVA, lei 

Garanţia 
bancară 

lei 

1 Î.M.”Agropiese 
TGR Grup”S.R.L. 
Model КДН-210 

10 60 000 72 000 600 000 720 000 7 200 

2 S.R.L.”Dicon” 
Model КН-2.1 10 35 200 42 240 352 000 422 400 5 000 

3 S.A.”Auto-
Prezent” 

Model КН-2.1 
10 40 833,33 49 000 408333,3 490 000 6 000 

 
 
 



 
S-A EXAMINAT: 

 
Ţinînd cont de  cerinţele înaintate faţă de marfă şi participanţi stipulate în 

documentele de licitaţie, grupul de lucru  a evaluat ofertele operatorilor economici 
calificaţi pentru procedura de evaluare.  

Primul pe listă conform preţului propus s-a situat operatorul economic   
S.R.L.”Dicon” cu preţul unei unităţi în mărime de 35 200 (treizeci şi cinci mii două sute 
lei, 00 bani) şi respectiv preţul total al ofertei în sumă de 352 000 (trei sute cincizeci şi 
două mii lei, 00 bani) fără TVA. Întreprinderea dată a propus cositoare mecanice de 
modelul  КН-2.1 produse pe teritoriul Ucrainei de către Uzina „Львовсельмаш”ОAО. 
Caracteristica tehnică a cositoarelor corespunde cu caracteristica solicitată în 
documentele de licitaţie cu excepţia  punctului ce ţine de înălţimea  minimă de tăiere a 
ierburilor care depăşeşte nesemnificativ limita  solicitată de autoritatea contractantă, care 
a luat ca bază cositoarea unui alt producător de aceiaşi menire. La efectuarea lucrărilor 
de cosire a acostamentelor divergenţa dată dintre limita solicitată şi limita propusă  nu va 
influenţa asupra calităţii executării lucrărilor,  din care considerente utilajul propus de 
operatorul economic S.R.L.”Dicon” se încadrează în limitele solicitate şi va putea 
efectua calitativ lucrările. 

Din cele menţionate, este oportun acceptarea ofertei operatorului economic 
S.R.L.”Dicon” care corespunde cerinţelor înaintate prin documentele de licitaţie. 

 
S-A HOTĂRÎT: 

 
1. În urma evaluării şi comparării ofertelor ţinînd cont de cerinţele înaintate, grupul de 
lucru a constatat şi hotărît prin unanimitate de voturi adjudecarea livrării a 10 unităţi de 
cositoare mecanice cu dispozitiv de tăiere rotativ  de modelul KH - 2.1, operatorului 
economic S.R.L.”Dicon” care a propus cel mai scăzut preţ în valoare de 422 400 (patru 
sute douăzeci şi două mii patru sute lei, 00 bani) inclusiv TVA cu corespunderea tuturor 
cerinţelor înaintate.  
2. De a informa în scris participanţii la licitaţia publică despre  rezultatele achiziţiei şi de 
a invita operatorul economic cîştigător la sediul autorităţii contractante pentru semnarea 
contractului de antrepriză şi depunerea garanţiei bancare pentru ofertă, de  asemenea, 
vor fi invitaţi operatorii economici necîştigători pentru eliberarea garanţiilor bancare 
pentru ofertă.  
3. De a înainta spre înregistrare contractul şi darea de seamă privind procedura de 
achiziţie către Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare. 
4. De a asigura executarea obligaţiunilor contractuale asumate de către părţi. 
 
  
                 Grupul de lucru: 
 

S. Guţul                 
Iu. Paşa   
V. Teleman   
A. Cuculescu  

         L. Procopova          
    C. Drăgălin    
    C. Popa                   


	Membrii grupului:

