
DARE DE SEAMĂ 
PRIVIND ACHIZIŢIONAREA BUNURILOR 

ÎN REZULTATUL LICITAŢIEI PRIN INTERMEDIUL BURSEI UNIVERSALE DE MĂRFURI 
 

Nr. 19/06 data 4 martie 2009 
 
Autoritatea contractantă: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” 
Licitaţia: Nr.88/09 din 03.03.2009, publicată în BAP nr. 10 din 13.02.2009 
Obiectul achiziţiei: autoturisme – 2 unităţi 
Operatorii economici înregistraţi, cărora Bursa le-a oferit documentele de licitaţie: 

1. S.R.L.”Autoimperial” 
2. S.R.L.”Daac-Auto” 
3. S.A.”Auto-Prezent”  
4. S.R.L.”East-Auto-Lada” 
5. S.R.L.”Rumeon” 
6. S.R.L.”Daac-Autosport” 
7. S.A.”Autoprim-Service” 
8. S.R.L.”AF Pacific Motors Moldova” 
9. S.A.”Nistru Lada” 

Explicaţii şi răspunsuri la documentele de licitaţie: nu au fost 

Modificări operate în documentele de licitaţie: nu au fost operate modificări. 

Pînă la termenul limită (02.03.2009, ora 15.00), a fost admisă spre înregistrare oferta 
operatorului economic după cum urmează:  

1. S.R.L.”Daac-Auto” 

Datele de calificare ale ofertanţilor: 
Bursa a verificat dacă ofertanţii corespund cerinţelor solicitate în documentele de licitaţie, a 

consemnat existenţa documentelor obligatorii prezentate şi situaţiilor constatate, precum şi alte 
informaţii necesare calificării ofertanţilor (fişa de înregistrare în comun cu documentele prezentate în 
cadrul licitaţiei se păstrează de către Bursă şi autoritatea contractantă pentru un termen de 5 ani).  
Ofertanţii respinşi/descalificaţi: nu au fost  
Rezultatele desfăşurării licitaţiei: 

În rezultatul desfăşurării licitaţiei, potrivit fişei de înregistrare a tranzacţiilor a  fost desemnat 
cîştigător ofertantul după cum urmează:. 

Denumirea 
ofertantului 

Denumirea 
bunului 

Cantitatea, 
unit 

Preţul unitar 
inclusiv TVA, lei 

S.R.L.”Daac-Auto” autoturisme    2 178 200,00 

 
Contractele de achiziţie încheiate: 

Drept urmare, în termenul stabilit, a fost încheiat cu ofertantul cîştigător contractul de achiziţie, 
după cum urmează: 

Denumirea 
furnizorului 

Nr. şi data 
contractului 

Valoarea contractului 
inclusiv TVA, lei 

Termenul de 
valabilitate 

S.R.L.”Daac-Auto” 264AP/08        
din 03.03.2009 

356 400,00 31.04.2009 

Prin prezenta dare de samă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea 
desfăşurării procedurii de achiziţie în temeiul documentelor prezentate de Bursa Universală de 
Mărfuri, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. 
 
 
Preşedintele grupului de lucru 
Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”                                   Serghei Guţul                       
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