
PROCES-VERBAL nr.100 
al şedinţei grupului de lucru pentru achiziţii de mărfuri, lucrări şi servicii al 

Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” 
 
 

    26.06.2012                                            or. Chişinău 
 
 
       Grupul de lucru numit prin ordinul Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”   nr. 13 
din 27.03.2012, 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: 

- Fiodor Lozan - şef, direcţia întreţinerea drumurilor, Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii Drumurilor; 

- Alexandru Ghiţu - şef, serviciul juridic; 
- Cristian Drăgălin – consultant, serviciul licitaţii; 
- Ruslan Anii – consultant, serviciul tehnico-operativ. 

 
ORDINEA DE ZI: 

Evaluarea ofertelor prezentate la licitaţia publică nr. 946/12 din 21.06.2012, în 
vederea achiziţionării automobilelor pentru transportarea mărfurilor şi pasagerilor. În 
baza procesului verbal nr.98 din 21.06.2012 privind deschiderea licitaţiei publice au 
participat 5 (cinci) operatori economici care au propus următoarele preţuri, conform 
cerinţelor înaintate prin documentele de licitaţie: 

Denumirea 
operatorului economic 

Valoarea 
ofertei fără 

TVA, lei 

Valoarea 
ofertei cu 
TVA, lei 

Termen 
de 

livrare 

Garanţia 
bancară, 

lei 

Perioada de 
valabilitate 

S.R.L.”Auto Frame-FM” 
50 unităţi 

Opel Movano 2,3 TD 
27 916 500 33 499 800 120 zile 350 000 30 zile 

S.R.L.”DAAC-Auto” 
50 unităţi 

Ford Transit Chassis 
AWD 2,2TDCi 

19 640 000 23 568 000 120 zile 250 000 30 zile 

S.A.”Eximotor” 
50 unităţi 

Kia Bongo 3 
- 17 425 000 120 zile 190 000 30 zile 

S.R.L.”Auto Prezent” 
50 unităţi 

HIGER KLQ 1030E40S 
15 520 000 18 624 000 120 zile 190 100 30 zile 

S.R.L.”Euroest Grup” 
50 unităţi 

Ford Transit 350L 
21 267 700 25 521 240 120 zile 268 450 30 zile 



 
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. 
Criteriul de evaluare a ofertelor este cel mai scăzut preţ cu corespunderea caracteristicii 
tehnice solicitate, care a fost comunicat tuturor operatorilor economici prin documentele 
de licitaţie.  

Conform ofertelor prezentate cel mai mic preţ a fost propus de operatorul economic 
S.A.”Eximotor” pentru automobilul Kia Bongo 3 4WD Double Cab GX Special, în 
valoare de 348 500 (trei sute patruzeci şi opt mii cinci sute lei) pentru o unitate. Conform 
specificaţiei tehnice prezentate de către producătorul Kia Motors, Republica Corea, 
automobilul dat se încadrează în caracteristica tehnică solicitată de către autoritatea 
contractantă cu mici abateri ce ţine de lungimea şi lăţimea automobilului, dar care nu se 
reflectă asupra capacitaţii de încărcare a automobilului, numărului persoanelor 
transportate şi celorlalţi  parametri tehnici de bază, respectiv destinaţia de bază a tehnicii 
nefiind afectată.   

Preţul propus de către operatorul economic S.A.”Eximotor” este economic 
îndreptăţit şi nu depăşeşte preţul estimativ al autorităţii contractante şi respectiv limita 
alocaţiilor prevăzute pentru achiziţionarea acestor maşini, din care considerente oferta 
dată poate fi acceptată ca fiind conformă şi adjudecată câştigătoare.  

 
S-A HOTĂRÎT: 

1. În urma analizei ofertelor prezentate conform criteriul de evaluare şi corerspunderea 
mărfii cerinţelor solicitate, grupul de lucru a constatat şi a hotărît prin unanimitate de 
voturi adjudecarea livrării a 50 (cincizeci) unităţi de automobile pentru transportarea 
mărfurilor şi pasagerilor Kia Bongo 3 4WD Double Cab GX Special operatorului 
economic S.A.”Eximotor”, care a propus preţul pe unitate de 348 500 (trei sute patruzeci 
şi opt mii cinci sute lei) şi suma totală a ofertei de 17 425 000 (şaptesprezece milioane 
patru sute douăzeci şi cinci mii lei).     
2. De a informa în scris operatorii economici participanţi la licitaţie despre  hotărîrea 
primită şi de a invita operatorul economic adjudecat cîştigător S.A.”Eximotor”, pentru 
semnarea contractului de achiziţie publică şi constituirea garanţiei de bună execuţie.  
3. De a înainta un demers către Agenţia Achiziţii Publice în vederea înregistrării 
contractului de achiziţie şi a dării de seamă. 
 
 
 
MEMBRII GRUPULUI DE LUCRU:  

 
Iu. Paşa  _________________ 
V. Cotruţă  _________________ 
V. Teleman  _________________ 
F. Lozan  _________________ 
A. Ghiţu  _________________ 

  C. Drăgălin  _________________ 
  R. Anii  _________________   
  


