
 
PROCES-VERBAL nr.28 

privind evaluarea rezultatelor licitaţiei publice nr. 504/07 din 03.04.2007 în vederea 
achiziţionării resurselor energetice (păcură M100) 

 
05.04.2007        or. Chişinău  
 
Grupul de lucru numit prin ordinul Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” 

Nr. 8 din 21.10.2005, a efectuat evaluarea ofertelor în următoarea componenţă:  
 

Conducătorul grupului: 
- Serghei Guţul – manager-şef adjunct; 

Secretar: 
     -   Veaceslav Teleman – şef, serviciu licitaţii; 
Membrii grupului: 

- Iurie Paşa – director, direcţia licitaţii, proiectări şi devize; 
- Serghei Nicoluşco – şef, serviciu tehnico-operativ; 
- Cristian Drăgălin – consultant, serviciu licitaţii. 

 
ORDINEA DE ZI: 

1. Evaluarea singurei oferte prezentate la licitaţia publică nr. 504/07 din 03.04.2007. 
 
În baza procesului verbal nr.24 din 03.04.2007 privind deschiderea licitaţiei 

publice nr. 504/07 din 03.04.2007 în vederea achiziţionării resurselor energetice a 
participat un agent economic ce a propus următoarele preţuri la punctele de destinaţie 
conform cerinţelor din documentele de licitaţie pentru livrarea păcurii M100: 

S.R.L.”ASOIO” Nr 
d/o 

Punctul de destinaţie Cantitatea, 
tone Preţ, lei/tn Suma, lei 

1 Uzina de beton asfaltic, s. Reuţel, Bălţi 60 4432 265 920 

2 Uzina de beton asfaltic, s. Beleavinţi, rnul Briceni 20 4725 94 500 

3 Uzina de beton asfaltic, or. Otaci, rnul Ocniţa  35 4658 163 030 

4 Uzina de beton asfaltic, or.  Edineţ 50 4565 228 250 

5 Uzina de beton asfaltic, or. Donduşeni 30 4592 137 760 

6 Uzina de beton asfaltic, or. Rîşcani 15 4498 67 470 
7 Uzina de beton asfaltic, or. Soroca 50 4498 224 900 

8 Uzina de beton asfaltic, s. Lipoveţ, rnul Glodeni 100 4480 448 000 

9 Uzina de beton asfaltic, s. Olişcani, rnul Şoldăneşti  30 4352 130 560 

10 Uzina de beton asfaltic, s. Băneşti, rnul Teleneşti 25 4298 107 450 

11 Uzina de beton asfaltic, or. Ungheni 60 4352 261 120 

12 Uzina de beton asfaltic, s. Mihailovca. rnul Cimişlia 55 4325 237 875 
13 Uzina de beton asfaltic, or. Taraclia 20 4498 89 960 

14 Uzina de beton asfaltic, or. Comrat 100 4338 433 800 

15 Uzina de beton asfaltic, s. Cania, rnul Cantemir 20 4392 87 840 

16 Uzina de beton asfaltic, or. Ghindeşti, rnul Floreşti 30 4392 131 760 

TOTAL 700  3 110 195 



 
 
Ţinînd cont de  faptul că pînă la termenul limită de depunere a ofertelor a fost 

depusă numai o singură ofertă a agentului economic S.R.L.”ASOIO”, grupul de 
lucru, în baza art. 24 al Legii Republicii Moldova achiziţiei de mărfuri, lucrări, şi 
servicii pentru necesităţile statului nr. 1166-XIII din 30.04.1997 a evaluat oferta dată. 
Analizînd preţurile pe piaţa de realizare a resurselor energetice, s-a constatat că 
preţurile la păcură variază între 4950 lei/tn şi 5870 lei/tn, în dependenţă de punctul de 
destinaţie. Din cele menţionate mai sus, grupul de lucru acceptă necesitatea achiziţiei 
dintr-o singură sursă pentru că nu este raţional de a organiza o nouă licitaţie.  

 
S-A HOTĂRÎT: 

1. Grupul de lucru a constatat şi a hotărît prin unanimitate de voturi adjudecarea 
execuţiei investiţiei agentului economic S.R.L.”ASOIO”, ce a propus livrarea a 
700 tone de păcură în punctele de destinaţie conform documentelor de licitaţie în 
sumă de 3 110 195 (trei milioane una sute zece mii una sute nouăzeci şi cinci) lei 
MDL, inclusiv TVA. 

2. De a informa participantul la licitaţia publică nr. 504/07 din 03.04.2007 despre 
rezultatele ei. 

3. De a invita în scris cîştigătorul procedurii de achiziţie pentru semnarea 
contractului şi depunerea garanţiei de bună execuţie. 

4. De înaintat către Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare 
Umanitare spre înregistrare contractul şi darea de seamă privind procedura de 
achiziţie 

 
 
 
 
Grupul de lucru: 

 
S. Guţul    _________________ 
V. Teleman  _________________ 
Iu. Paşa        _________________ 

         S. Nicoluşco _________________ 
    C. Drăgălin  _________________ 
 
 


	Secretar: 
	     -   Veaceslav Teleman – şef, serviciu licitaţii; 
	Membrii grupului: 
	 

