
PROCES-VERBAL nr.51
al şedinţei grupului de lucru pentru achiziţii de mărfuri, lucrări şi servicii al 

Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”

    12.05.2011                                     or. Chişinău

Grupul  de  lucru  numit  prin  ordinul  Î.S.”Administraţia  de  Stat  a  Drumurilor” 
Nr. 7 din 24.01.2011, s-a convocat la evaluarea ofertelor în următoarea componenţă: 
Preşedintele grupului:

- Iurie Paşa – manager-şef adjunct;
Vicepreşedinte:

- Valeriu Cotruţă - şef, direcţia construcţii şi reparaţii capitale;
Secretar:

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

- Alexandru Ghiţu – şef, serviciu administrativ şi resurse umane;
- Cristian Drăgălin – consultant, serviciu licitaţii;
- Ruslan Anii– consultant, serviciul tehnico-analitic;

ORDINEA DE ZI:
Evaluarea  ofertelor  prezentate  la  licitaţia  publică  nr.  773/11 din  05.05.2011  în 

vederea achiziţionării oţelului  laminat,  profil pentru cuţite a lamei  grederului. În baza 
procesului  verbal  nr.43  din  05.05.2011  privind  deschiderea  licitaţiei  publice   au 
participat 2 (doi) operatori economici care au propus următoarele oferte:

Denumirea 
operatorului 

economic

Cantitatea 
tone

Valoarea 
ofertei fără 

TVA, lei

Valoarea 
ofertei cu 
TVA, lei

Termenii 
de livrare

Garanţia 
bancară, 

lei
S.R.L.”Agropiese
TGR Grup”

65 1 625 000 1 950 000 Iunie 2011 19 500

S.R.L.”Cenar” 65 1 365 000 1 638 000 01.07.2011 15 600

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. Licitaţia publică dată se repetă din motivul lipsei unei concurenţe efective la 
licitaţia precedentă.

 Oţelul laminat are un spectru restrîns de aplicare şi necesită tehnologie specială 
de fabricare, din care considerente de importul şi comercializarea lui se ocupă un cerc 
restrîns de operatori economici, ceea ce explică numărul participanţilor.

Operatorul  economic  participant  S.R.L.”Cenar”  a  propus  oţel  laminat,  profil 
pentru cuţite a lamei grederului în cantitate de 65 tone în sumă totală de 1 638 000 (un 
milion  şase sute treizeci şi opt mii  lei,  00 bani)  inclusiv  TVA cu termenul  livrării  – 
01.07.2011.  Oferta   corespunde  cerinţelor  stipulate  în  documentele  de  licitaţie,  fiind 
prezentate toate certificatele necesare şi constituită  garanţia  bancară pentru ofertă. De 
menţionat că S.R.L.”Cenar” a constituit garanţia de bună execuţie a contractului, acţiune 
care confirmă capacitatea îndeplinirii obligaţiunilor contractuale.

Analizînd  preţurile  la  marfa  solicitată,  s-a  constatat  că  preţul  propus  de 
S.R.L.”Cenar” este adecvat preţurilor de pe piaţa Republicii Moldova şi include toate 
cheltuielile şi taxele, inclusiv transportarea pînă la depozitul cumpărătorului. 



S-A HOTĂRÎT:
         
         1. În urma evaluării  ofertelor  propuse la licitaţie ţinînd cont de cerinţele înaintate, 
grupul de lucru a constatat şi hotărît prin unanimitate de voturi adjudecarea livrării a 65 
tone  de  oţel  laminat,  profil  pentru  cuţite  a  lamei  grederului, operatorului  economic 
S.R.L.”Cenar” în  sumă de 1 638 000 (un milion şase sute treizeci şi opt mii lei, 00 bani) 
inclusiv TVA. 
        2. De a informa în scris participanţii la licitaţie  despre  rezultatele achiziţiei şi de a 
invita S.R.L.”Cenar”  pentru semnarea contractului. 
       3. De a înainta spre înregistrare contractul şi darea de seamă privind procedura de 
achiziţie către Agenţia Achiziţii Publice.
       4. De a asigura executarea obligaţiunilor contractuale asumate de către părţi.

         Grupul de lucru:
Iu. Paşa _________________
V.Cotruţă             _________________
V. Teleman _________________

     A. Ghiţu            _________________
C. Drăgălin            _________________
R. Anii                   _________________


