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PROCES-VERBAL 

AL  GRUPULUI  DE  LUCRU   CU  PRIVIRE  LA  EVALUAREA  OFERTELOR 

Nr. 13/00080/001 11.03.2013 aprobată la 

Autoritatea contractantă: 1003600023559 Administrația de Stat a Drumurilor 

Procedura de achiziţie publică: Licitaţie publică 

din 13/00080 Nr. 28.02.2013 , publicată în BAP nr. 08.02.2013 10 din 

Lucrări Tipul obiectului de achiziţie 45233141-9 CPV 

lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R44 Călărași-Lozova-Hîncești, km 40-66 
 
 

Obiectul achiziţiei: 

27.03.2012 14 din Grupul de lucru numit prin Ordinul (Decizia) nr. 
cu următoarea componenţă: 

Ministerul Finanțelor Sursa de finanţare: 

IDNP Numele, Prenumele Funcţia Rolul 

2002037060648 ANII RUSLAN consultant, serviciul tehnico-operativ Membrul grupului de lucru 

0962501893140 COTRUŢA VALERIU șef, direcția construcții și reparații 
capitale 

Membrul grupului de lucru 

0981905117524 DRĂGĂLIN CRISTIAN consultant, serviciul licitații Membrul grupului de lucru 

0972803214053 GHIŢU ALEXANDRU șef, serviciul juridic Membrul grupului de lucru 

0962111420297 LOZAN FIODOR șef, direcția întreținerea drumurilor Membrul grupului de lucru 

0970304482153 PANĂ VIOREL șef adjunct, direcția finanțele 
economiei naționale, cheltuieli capitale 
și achiziții publice 

Membrul grupului de lucru 

0951112897102 PAŞA IURIE manager-șef adjunct Preşedintele grupului de lucru 

0981703880464 PUNGA VICTOR șef, direcția control materiale și 
articole în construcții 

Membrul grupului de lucru 

0970404425830 TELEMAN VEACESLAV șef, serviciul licitații Secretar 
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Operatorii economici înregistraţi cărora li s-a oferit documentaţia standard/caetul de sarcini: 

IDNO/IDNP Telefon Email Denumirea agentului economic Statutul Adresa 
1003600032128 ECOTEHLIDER S.R.L.   Republica Moldova, mun. Chişinău, 

or. Cricova, str. Chişinăului 86 
Activ 

1004600021987 RUTADOR S.R.L.   Republica Moldova, mun. Chişinău, 
str. Florilor 32 bl. 1 

Activ 

1003600107905 S.C. DROMAS-CONS S.R.L.   Republica Moldova, Chişinău, str. 
Moscova bd. 11, ap. 175 

Activ 

1007600055200 S.C. NELEDIMPEX S.R.L.   Republica Moldova, mun. Chişinău, 
s. Băcioi, str.  

Activ 

1010600006879 Î.C.S. GENESIS INTERNATIONAL S.R.L.   Republica Moldova, mun. Chişinău, 
str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd. 202 

Activ 

după cum urmează: 

Pînă la termenul limită (data, ora  28.02.2013 14:00 ), potrivit procesului verbal de deschidere, au fost depuse 5 oferte, 

Oferta Nr. Tipul ofertei Statutul ofertei Data şi ora 
înregistrării 

ofertei 

Preţul ofertei 
fara TVA 

Preţul ofertei cu 
TVA 

Denumirea agentului economic 

13/00080/004 De bază Deschisă 28.02.2013 14:00 6323903.00 7588684.00 ECOTEHLIDER S.R.L. 

13/00080/003 De bază Deschisă 28.02.2013 14:00 6266827.03 7520192.44 RUTADOR S.R.L. 

13/00080/005 De bază Deschisă 28.02.2013 14:00 5306542.00 6367851.00 S.C. DROMAS-CONS S.R.L. 

13/00080/002 De bază Deschisă 28.02.2013 14:00 6193039.19 7431647.03 S.C. NELEDIMPEX S.R.L. 

13/00080/001 De bază Deschisă 28.02.2013 14:00 5292584.00 6351101.00 Î.C.S. GENESIS INTERNATIONAL S.R.L. 

Informaţia privind calificarea ofertanţilor se prezintă astfel: 

Ofertant Corespundere 

Documentele solicitate şi alte condiţii, cerinţe agentului economic - obligatorii 

ECOTEHLIDER S.R.L. 

Da       Asigurarea calităţii lucrărilor 

Da       Autoritatea contractantă solicită completarea unui formular de aviz  

Da       Experienţa similară 

Da       Garanţia de bună execuţie  
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Ofertant Corespundere 

Documentele solicitate şi alte condiţii, cerinţe agentului economic - obligatorii 

Da       Garanţia pentru ofertă  

Da       Lista subantreprenorilor care au acceptat în scris participarea la licitația publică pentru adjudecarea execuției obiectivului de investiție 

Da       Ofertantul trebuie să prezinte documentele care dovedesc eligibilitatea 

Da       Ofertantul trebuie să prezinte documentele care dovedesc înregistrarea 

Da       Prezentare generală 

Da       Propunerea financiară  

Da       Raportul financiar din anul precedent  

Da       Resurse tehnice 

Da       Resurse umane 

Da       Scrisoarea de înaintare  

Da       Susţinere tehnică 

Da       capacitatea financiară a ofertantului de a susţine execuţia lucrării 

Da       cifra medie anuală de afaceri pe ultimii 3 ani 

Da       graficul de execuţie a lucrării 

Da       licența de activitate 

RUTADOR S.R.L. 

Da       Asigurarea calităţii lucrărilor 

Da       Autoritatea contractantă solicită completarea unui formular de aviz  

Da       Experienţa similară 

Da       Garanţia de bună execuţie  

Da       Garanţia pentru ofertă  

Da       Lista subantreprenorilor care au acceptat în scris participarea la licitația publică pentru adjudecarea execuției obiectivului de investiție 

Da       Ofertantul trebuie să prezinte documentele care dovedesc eligibilitatea 

Da       Ofertantul trebuie să prezinte documentele care dovedesc înregistrarea 

Da       Prezentare generală 
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Ofertant Corespundere 

Documentele solicitate şi alte condiţii, cerinţe agentului economic - obligatorii 

Da       Propunerea financiară  

Da       Raportul financiar din anul precedent  

Da       Resurse tehnice 

Da       Resurse umane 

Da       Scrisoarea de înaintare  

Da       Susţinere tehnică 

Da       capacitatea financiară a ofertantului de a susţine execuţia lucrării 

Da       cifra medie anuală de afaceri pe ultimii 3 ani 

Da       graficul de execuţie a lucrării 

Da       licența de activitate 

S.C. DROMAS-CONS S.R.L. 

Da       Asigurarea calităţii lucrărilor 

Da       Autoritatea contractantă solicită completarea unui formular de aviz  

Da       Experienţa similară 

Da       Garanţia de bună execuţie  

Da       Garanţia pentru ofertă  

Da       Lista subantreprenorilor care au acceptat în scris participarea la licitația publică pentru adjudecarea execuției obiectivului de investiție 

Da       Ofertantul trebuie să prezinte documentele care dovedesc eligibilitatea 

Da       Ofertantul trebuie să prezinte documentele care dovedesc înregistrarea 

Da       Prezentare generală 

Da       Propunerea financiară  

Da       Raportul financiar din anul precedent  

Da       Resurse tehnice 

Da       Resurse umane 

Da       Scrisoarea de înaintare  
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Ofertant Corespundere 

Documentele solicitate şi alte condiţii, cerinţe agentului economic - obligatorii 

Da       Susţinere tehnică 

Da       capacitatea financiară a ofertantului de a susţine execuţia lucrării 

Da       cifra medie anuală de afaceri pe ultimii 3 ani 

Da       graficul de execuţie a lucrării 

Da       licența de activitate 

S.C. NELEDIMPEX S.R.L. 

Da       Asigurarea calităţii lucrărilor 

Da       Autoritatea contractantă solicită completarea unui formular de aviz  

Da       Experienţa similară 

Da       Garanţia de bună execuţie  

Da       Garanţia pentru ofertă  

Da       Lista subantreprenorilor care au acceptat în scris participarea la licitația publică pentru adjudecarea execuției obiectivului de investiție 

Da       Ofertantul trebuie să prezinte documentele care dovedesc eligibilitatea 

Da       Ofertantul trebuie să prezinte documentele care dovedesc înregistrarea 

Da       Prezentare generală 

Da       Propunerea financiară  

Da       Raportul financiar din anul precedent  

Da       Resurse tehnice 

Da       Resurse umane 

Da       Scrisoarea de înaintare  

Da       Susţinere tehnică 

Da       capacitatea financiară a ofertantului de a susţine execuţia lucrării 

Da       cifra medie anuală de afaceri pe ultimii 3 ani 

Da       graficul de execuţie a lucrării 

Da       licența de activitate 
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Ofertant Corespundere 

Documentele solicitate şi alte condiţii, cerinţe agentului economic - obligatorii 

Î.C.S. GENESIS INTERNATIONAL S.R.L. 

Da       Asigurarea calităţii lucrărilor 

Da       Autoritatea contractantă solicită completarea unui formular de aviz  

Da       Experienţa similară 

Da       Garanţia de bună execuţie  

Da       Garanţia pentru ofertă  

Da       Lista subantreprenorilor care au acceptat în scris participarea la licitația publică pentru adjudecarea execuției obiectivului de investiție 

Da       Ofertantul trebuie să prezinte documentele care dovedesc eligibilitatea 

Da       Ofertantul trebuie să prezinte documentele care dovedesc înregistrarea 

Da       Prezentare generală 

Da       Propunerea financiară  

Da       Raportul financiar din anul precedent  

Da       Resurse tehnice 

Da       Resurse umane 

Da       Scrisoarea de înaintare  

Da       Susţinere tehnică 

Da       capacitatea financiară a ofertantului de a susţine execuţia lucrării 

Da       cifra medie anuală de afaceri pe ultimii 3 ani 

Da       graficul de execuţie a lucrării 

Da       licența de activitate 

Constatări/Comentarii privind documentele de calificare: 
Documentele de licitaţie au fost elaborate de către grupul de lucru în luna ianuarie 2013, caietul de sarcini şi volumele incluse au fost calculate conform stării tehnice a drumului la finele anului 2012. 
Examenaea de către specialiştii Î.S. «Administraţia de Stat a Drumurilor » a  stării drumurilor după perioada de iarnă a arătat că partea carosabilă a drumului R44 Călăraşi-Lozova-Hînceşti, pe unele 
sectoare  a fost supusă degradării mai avansate în comparaţie cu alte drumuri, nu în ultimul rînd, datorită amplasarii geografice a drumului (predominant pe şes), care în dependenţă de 
diagrama-vector a regimului de vînt, prioritar direcţia Nord-Vest, contribuie la întroienirea permanentă, respectiv acumularea umeditîţii nemijlocit pe partea carosabilă. Astfel prezenţa fisurilor şi 
gropilor nou apărute în rezultatul condiţiilor climaterice nefavorabile, la momentul actual nu permite execuţia lucrărilor de aplicare a tratamentului bituminos în conformitate cu condiţiile prevăzute de 
caietul de sarcini. Pentru executarea lucrărilor de aplicare a tratamentului bituminos în bune condiţii cu respectarea normativelor tehnice şi întru asigurarea siguranţei circulaţiei rutiere este necesară 
efectuarea unui şir  
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de lucrări, care nu au fost incluse în caietul de sarcini iniţial.  

Modalitatea evaluării ofertelor: 

În continuare grupul de lucru pentru achiziţii a evaluat şi comparat ofertele agenţilor economici calificaţi, folosind criteriul de evaluare  

Cel mai mic preț , 

pe loturi şi în conformitate cu cerințele de calificare expuse în documentaţia standard/caietul de sarcini. 

Informaţia privind preţurile din ofertele examinate se prezintă astfel: 

Oferta №,  Ofertant  

Lotul nr. Denumirea bunurilor/ serviciilor/lucrărilor CPV Cantitatea, 
unitatea de 

măsura 

Prețul fără TVA, 
per unitate 

Prețul fără TVA, 
total 

   

13/00080/004, ECOTEHLIDER S.R.L.    6323903.0000 

lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R44 
Călărași-Lozova-Hîncești, km 40-66 

   6323903.0000 1 

 lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R44 Călărași-Lozova-Hîncești, 
km 40-66 

45233141-9 1.00 
Bucată 

6323903.0000 6323903.0000 

13/00080/003, RUTADOR S.R.L.    6266827.0300 

lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R44 
Călărași-Lozova-Hîncești, km 40-66 

   6266827.0300 1 

 lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R44 Călărași-Lozova-Hîncești, 
km 40-66 

45233141-9 1.00 
Bucată 

6266827.0300 6266827.0300 

13/00080/005, S.C. DROMAS-CONS S.R.L.    5306542.0000 

lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R44 
Călărași-Lozova-Hîncești, km 40-66 

   5306542.0000 1 

 lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R44 Călărași-Lozova-Hîncești, 
km 40-66 

45233141-9 1.00 
Bucată 

5306542.0000 5306542.0000 

13/00080/002, S.C. NELEDIMPEX S.R.L.    6193039.1900 

lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R44 
Călărași-Lozova-Hîncești, km 40-66 

   6193039.1900 1 

 lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R44 Călărași-Lozova-Hîncești, 
km 40-66 

45233141-9 1.00 
Bucată 

6193039.1900 6193039.1900 

13/00080/001, Î.C.S. GENESIS INTERNATIONAL S.R.L.    5292584.0000 

lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R44 
Călărași-Lozova-Hîncești, km 40-66 

   5292584.0000 1 

 lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R44 Călărași-Lozova-Hîncești, 
km 40-66 

45233141-9 1.00 
Bucată 

5292584.0000 5292584.0000 
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În situaţia în care pe lîngă criteriul de evaluare – cel mai mic preţ sunt indicate şi alte criterii de evaluare informaţia se prezintă astfel: 

Ofertant, Oferta Nr. Punctajul calculat 

Criteriul 

Valoarea oferita în 
ofertă 

Informaţia privind corespunderea cerinţelor tehnice a bunurilor/serviciilor/lucrărilor se prezintă astfel: 

Caracteristicile tehnice 
Corespun

derea 

Oferta Nr. 13/00080/004 Ofertant ECOTEHLIDER S.R.L. 

Lotul Nr. 1   lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R44 Călărași-Lozova-Hîncești, km 40-66 

 S-a cerut 

Nr. 
poziţi

ei 

Denumirea poziţiei 

S-a propus  

Descrierea detaliată a 
caracteristicilor tehnice a poziţiei 

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsura 

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsura 

Descrierea detaliată a 
caracteristicilor tehnice a poziţiei 

Denumirea poziţiei  

1 Da lucrări de aplicare a 
tratamentului bituminos pe 

drumul R44 
Călărași-Lozova-Hîncești, km 

 

conform caietului de sarcini 1.00 
Bucată 

1.00 
Bucată 

conform caietului de sarcini lucrări de aplicare a 
tratamentului bituminos pe 

drumul R44 
Călărași-Lozova-Hîncești, km 

 
Oferta Nr. 13/00080/003 Ofertant RUTADOR S.R.L. 

Lotul Nr. 1   lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R44 Călărași-Lozova-Hîncești, km 40-66 

 S-a cerut 

Nr. 
poziţi

ei 

Denumirea poziţiei 

S-a propus  

Descrierea detaliată a 
caracteristicilor tehnice a poziţiei 

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsura 

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsura 

Descrierea detaliată a 
caracteristicilor tehnice a poziţiei 

Denumirea poziţiei  

1 Da lucrări de aplicare a 
tratamentului bituminos pe 

drumul R44 
Călărași-Lozova-Hîncești, km 

 

conform caietului de sarcini 1.00 
Bucată 

1.00 
Bucată 

conform caietului de sarcini lucrări de aplicare a 
tratamentului bituminos pe 

drumul R44 
Călărași-Lozova-Hîncești, km 

 
Oferta Nr. 13/00080/005 Ofertant S.C. DROMAS-CONS S.R.L. 

Lotul Nr. 1   lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R44 Călărași-Lozova-Hîncești, km 40-66 

 S-a cerut 

Nr. 
poziţi

ei 

Denumirea poziţiei 

S-a propus  

Descrierea detaliată a 
caracteristicilor tehnice a poziţiei 

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsura 

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsura 

Descrierea detaliată a 
caracteristicilor tehnice a poziţiei 

Denumirea poziţiei  
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Caracteristicile tehnice 
Corespun

derea 
1 Da lucrări de aplicare a 

tratamentului bituminos pe 
drumul R44 

Călărași-Lozova-Hîncești, km 
 

conform caietului de sarcini 1.00 
Bucată 

1.00 
Bucată 

conform caietului de sarcini lucrări de aplicare a 
tratamentului bituminos pe 

drumul R44 
Călărași-Lozova-Hîncești, km 

 
Oferta Nr. 13/00080/002 Ofertant S.C. NELEDIMPEX S.R.L. 

Lotul Nr. 1   lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R44 Călărași-Lozova-Hîncești, km 40-66 

 S-a cerut 

Nr. 
poziţi

ei 

Denumirea poziţiei 

S-a propus  

Descrierea detaliată a 
caracteristicilor tehnice a poziţiei 

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsura 

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsura 

Descrierea detaliată a 
caracteristicilor tehnice a poziţiei 

Denumirea poziţiei  

1 Da lucrări de aplicare a 
tratamentului bituminos pe 

drumul R44 
Călărași-Lozova-Hîncești, km 

 

conform caietului de sarcini 1.00 
Bucată 

1.00 
Bucată 

conform caietului de sarcini lucrări de aplicare a 
tratamentului bituminos pe 

drumul R44 
Călărași-Lozova-Hîncești, km 

 
Oferta Nr. 13/00080/001 Ofertant Î.C.S. GENESIS INTERNATIONAL S.R.L. 

Lotul Nr. 1   lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R44 Călărași-Lozova-Hîncești, km 40-66 

 S-a cerut 

Nr. 
poziţi

ei 

Denumirea poziţiei 

S-a propus  

Descrierea detaliată a 
caracteristicilor tehnice a poziţiei 

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsura 

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsura 

Descrierea detaliată a 
caracteristicilor tehnice a poziţiei 

Denumirea poziţiei  

1 Da lucrări de aplicare a 
tratamentului bituminos pe 

drumul R44 
Călărași-Lozova-Hîncești, km 

 

conform caietului de sarcini 1.00 
Bucată 

1.00 
Bucată 

conform caietului de sarcini lucrări de aplicare a 
tratamentului bituminos pe 

drumul R44 
Călărași-Lozova-Hîncești, km 

 

Comentarii privind evaluarea ofertelor 
Documentele de licitaţie au fost elaborate de către grupul de lucru în luna ianuarie 2013, caietul de sarcini şi volumele incluse au fost calculate conform stării tehnice a drumului la finele anului 2012. 
Examenaea de către specialiştii Î.S. «Administraţia de Stat a Drumurilor » a  stării drumurilor după perioada de iarnă a arătat că partea carosabilă a drumului R44 Călăraşi-Lozova-Hînceşti, pe unele 
sectoare  a fost supusă degradării mai avansate în comparaţie cu alte drumuri, nu în ultimul rînd, datorită amplasarii geografice a drumului (predominant pe şes), care în dependenţă de 
diagrama-vector a regimului de vînt, prioritar direcţia Nord-Vest, contribuie la întroienirea permanentă, respectiv acumularea umeditîţii nemijlocit pe partea carosabilă. Astfel prezenţa fisurilor şi 
gropilor nou apărute în rezultatul condiţiilor climaterice nefavorabile, la momentul actual nu permite execuţia lucrărilor de aplicare a tratamentului bituminos în conformitate cu condiţiile prevăzute de 
caietul de sarcini. Pentru executarea lucrărilor de aplicare a tratamentului bituminos în bune condiţii cu respectarea normativelor tehnice şi întru asigurarea siguranţei circulaţiei rutiere este necesară 
efectuarea unui şir de lucrări, care nu au fost incluse în caietul de sarcini iniţial.  
În situaţia creată, după evaluarea stării părţii carosabile şi întocmirea unui nou caiet de sarcini, care va cuprinde întregul spectru de lucrări rutiere ce urmează a fi executat şi pentru ca toţi operatorii 
economici să fie puşi în aceleaşi condiţii, licitaţia dată se va anula şi va fi organizată o nouă procedură de achiziţie în modul stabilit. 
 Adjudecarea licitaţiei 
În baza celor menţionate  grupul de lucru prin unanimitate de voturi a hotărît anularea licitaţiei publice  nr. 13/00080 din 28.02.2013 în vederea achiziţionării lucrărilor de aplicare a tratamentului 
bituminos pe drumul R44 Călăraşi-Lozova-Hînceşti, km 40-66 cu anunţarea unei noi licitaţii.  
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 Toată documentaţia care a stat la baza adoptării prezentei hotărîri de adjudecare se află la sediul autorităţii contractante Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”,  or. Chişinău, str. Bucuriei 12a. 
Concluzii 
Grupul de lucru, analizînd datele prezentate prin documentele de licitaţie, procesul verbal de deschidere a licitaţiei şi ofertele propuse, în urma analizei,  
HOTĂRĂŞTE: 
1. În conformitate cu legislaţia în vigoare, se stabileşte că licitaţia publică        nr. 13/00080 din 28.02.2013 în vederea achiziţionării lucrărilor de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R44 
Călăraşi-Lozova-Hînceşti, km 40-66 se anulează. 
2. În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, autoritatea contractantă va anunţa în scris operatorii economici participanţi despre rezultatele licitaţiei şi va elibera garanţiile pentru ofertă.  

 

Ofertanţii respinşi/descalificaţi: 
În rezultatul evaluării, verificării datelor/documentelor de calificare ale ofertanţilor, conform cerinţelor/modului expus în documentaţia standard/caietul de sarcini, au 
fost respinşi următorii ofertanţi: 

Cauza descalificării Denumirea operatorului economic 

În rezultatul examinării,  evaluării  şi  comparării  ofertelor depuse, din cauza necorespunderii ofertelor cu cerinţele tehnice expuse în documentaţia 
standard/caietul de sarcini, au fost respinse următoarele oferte: 

Caracteristicile tehnice 
Corespun

derea 

Oferta Nr.  Ofertant  

Lotul Nr. null   null 

 S-a cerut 

Nr. 
poziţi

ei 

Denumirea poziţiei 

S-a propus  

Descrierea detaliată a 
caracteristicilor tehnice a poziţiei 

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsura 

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsura 

Descrierea detaliată a 
caracteristicilor tehnice a poziţiei 

Denumirea poziţiei  

Toate ofertele prezentate se anexează la prezentul proces-verbal. 

În urma evaluării ofertelor grupul de lucru a decis de a desemna cîştigător/cîştigători următorul/câștigători operatori economici: 

Lotul Termenul de 
execuţie a 

contractului 
Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrarilor 

Oferta Nr. / Ofertant Prețul fără 
TVA 

Prețul cu TVA 

Nr. CPV 
Cantitatea
/unitatea 

de măsura 

Întreaga documentaţie care a stat la baza acestui proces verbal se află în sediu organizatorului concursului 
Licitaţia a fost  organizată  şi s-a desfăşurat în  conformitate  cu prevederile  Legii  privind achiziţiile publice nr.96-XVI  din 13 aprilie 2007 şi ale Regulamentului aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr.834  din 13.09.2010. 
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Organizatorul procedurii de achiziţie publică  va anunţa şi va invita în scris ofertantul/ofertanţii cîştigător 

Ofertant 

pentru a semna contractul de achiziţie publică. 

De asemenea acesta va comunica în scris celorlalţi ofertanţi necîştigători rezultatul atribuirii contractului. 

Procesul verbal s-a încheiat în exemplare astăzi 11.03.2013 1 , la sediul organizatorului procedurii de achiziţie publică. 

Prezentul document este identic cu cel aprobat și postat în cadrul Sistemului Informațional Automatizat "Registrul de Stat al Achizițiilor Publice", 

fapt pentru care autoritatea contractantă poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. 

Membrii Grupului de lucru: 

Rolul Numele, Prenumele Semnătura 

ANII RUSLAN Membrul grupului de lucru  

COTRUŢA VALERIU Membrul grupului de lucru  

DRĂGĂLIN CRISTIAN Membrul grupului de lucru  

GHIŢU ALEXANDRU Membrul grupului de lucru  

LOZAN FIODOR Membrul grupului de lucru  

PANĂ VIOREL Membrul grupului de lucru  

PAŞA IURIE Preşedintele grupului de lucru  

PUNGA VICTOR Membrul grupului de lucru  

TELEMAN VEACESLAV Secretar  


