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DOCUMENTUL DE CLARIFICĂRI
Nr. 1
Răspunsuri la cererile de clarificare primite
din partea potențialilor ofertanți
Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 11,
Contractul 1: LRIP/W3/01: „Drum L313 M2-Drum de
acces spre satul Micleşti km 0+000 - km 5+000” şi „Drum
L314 M2 - Peresecina - Hîrtopul Mare - Ohrincea km
1+640 - km 15+390”
Contractul 2: LRIP/W3/02: „L314 Drum de ocolirea s.
Izbiste, km 15 + 390 - km 19 + 810” şi „Drum L314 M2 Peresecina - Hîrtopul Mare - Ohrincea km 19+810 - km
24+300”
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1. Întrebare
Pentru pregătirea corespunzătoare a ofertelor a licitațiilor internaționale din Proiectul de
Reabilitare a Drumurilor Locale, finanțat de către Banca Mondiala:
Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 11,
Contractul 1: LRIP/ W3/01: ,, Drumul L313 M2-Drum de acces spre satul Miclești km .0+000 km 5+000" și ,, Drumul L314 M2 - Peresecina - Hîrtopul Mare - Ohrincea km 1+640- km
15+390";
Contractul 2: LRIPIW3/02: ,,L314 Drum de ocolire as. Izbiște, km 15 + 390 - km 19 + 810" §i ,,
Drumul L314 M2 - Peresecina - Hîrtopul Mare - Ohrincea km 19+810 – km 24+300";
Solicităm, după posibilitate, eliberarea caietului de sarcini în formatul de întocmire a devizelor
pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse conform CPL.01.01-2012.
Răspuns 1:
Vă informăm că, documentele de licitație au fost elaborată în conformitate cu procedurile și regulile
de achiziții ale Băncii Mondiale. Astfel caietul de sarcini în formatul de întocmire a devizelor
pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse, conform CPL.01.01-2012, nu a fost
elaborat. Caietul de sarcini fiind substituit de lista de cantități (BoQ) care conține toate articolele de
plată necesare pentru executarea lucrărilor și este completată de Specificația Tehnică care descrie
procesele tehnologice și tipurile de materiale necesare pentru fiecare articol de plată.
Accesați link-ul de mai jos, pentru a descărca Lista detaliată de cantități:
http://files.asd.md/Procurement/LRIP_W3_01_02/Clarifications_LRIP_W3_01_02.zip
Totodată, vă informăm că informația prezentată nu face parte din Documentele de licitație, dar este
furnizată pentru facilitarea procesului de elaborare a ofertei. Înțelegerea listei detaliate a cantităților,
precum și orice presupuneri sau concluzii făcute pe baza acestui document sunt în responsabilitatea
exclusivă a ofertanților.
În cazul în care apare vreo discrepanță între lista detaliată a cantităților și BoQ vor prevala BoQ și
Specificația Tehnică corespunzătoare.
2. Întrebare
In IPO 20.2 este scris: “În cazul în care directorul sau un alt executiv de rang înalt al unei entități
juridice care depune o ofertă semnează oferta, trebuie să includă o copie a unei rezoluții a
consiliului de administrație (sau organ similar al entității juridice) care il împuterniceşte pe acest
director sau alt oficial de rang superior din cadrul companiei să semneze documentele în numele
companiei”.
Clarificaţi vă rog în cazul Societăţii cu Răspundere Limitată (SRL) copia cărui document trebuie
anexată.
Răspuns 2:
În cazul în care directorul unei Societăţi cu Răspundere Limitată (SRL) semnează oferta,
ofertantul urmează să anexeze copia Extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice care
atestă proprietarul/administratorul, cu semnătura şi ştampila reprezentantului Camerei Înregistrării
de Stat, autentificată la notar.
În cazul în care un alt executiv de rang înalt al Societăţii cu Răspundere Limitată (SRL) semnează
oferta, ofertantul urmează să anexeze o procură autentificată la notar, în baza careia directorul
împuterniceşte reprezentantul de a semna oferta.

3. Întrebare
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În Secţiunea III - Criterii de Evaluare şi Calificare, 3.5 Personal Esenţial, este prevazut Maestru Poduri (1 pers.) cu minim 7 ani de experienţă profesională relevantă, dar în Contractul 1 nu este
prevăzută construcţia podurilor.
Clarificaţi vă rog dacă experienţa în construcţia şi reparaţia podeţelor este relevantă pentru
Contractul 1.
Răspuns 3:
Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor” vă informează că criteriile de evaluare și calificare
rămân neschimbate. În Contractul 1 sunt prevăzute construcția și reparația structurilor de evacuare
a apelor pluviale cum ar fi podețe tubulare și podețe tip cadru.
4. Întrebare
Clarificaţi vă rog daca este stabilit numărul minim de participanţi, (de exemplu,2 sau 3) pentru a
recunoaşte licitaţia valabilă.
Răspuns 4:
În conformitate cu Ghidul Băncii Mondiale pentru achiziția de bunuri, lucrări și servicii, altele
decât cele de consultanță, în cadrul împrumuturilor BIRD și creditelor și granturilor IDA, de către
împrumutații Băncii Mondiale, ediţia Ianuarie 2011, revizuită Iulie 2014: “Procesul de achiziţii
poate fi considerat valid, chiar și în cazul când este prezentată o singură ofertă, cu condiţia că
licitaţia a fost publicată în mod corespunzător, criteriile de calificare nu au fost restrictive în
exces, iar prețurile sunt rezonabile în comparație cu valorile de piață ”.
5. Întrebare
Poate să participe ca Antreprenor general în Asociaţie o întreprindere de stat?
Răspuns 5:
Calificarea ofertantului potențial (entitate unică sau asociație) va fi evaluată în conformitate cu
Secțiunea III, Criterii de evaluare și calificare din documentele de licitaţie.
Vă rugăm să consultaţi IPO 4.5. din documentele de licitaţie, în legătură cu ofertanții care pot fi
entităţi deţinute de Guvern sau instituţii din ţara Angajatorului.
6. Întrebare
Oferta pentru volumele propuse include TVA?
Răspuns 6:
Oferta nu trebuie să includă TVA.
Mecanismul de scutire fiscală este prevăzut în Hotărîrea nr. 246 din 8 aprilie 2010 a Guvernului
Republicii Moldova cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale aferente
realizării proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa
tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Taxele, impozitele și alte taxe plătite de către Antreprenor în cadrul Contractului, nu vor fi
incluse în rate și prețuri, în prețul total al ofertei depusă de către ofertant și nu vor fi plătite și /sau
rambursate de către angajator.
Stimulentele fiscale oferite în conformitate cu Hotărîrea nr. 246 din 8 aprilie 2010 a Guvernului
Republicii Moldova prevăd scutire de la TVA cu dreptul de deducere și respectiv scutire de
accize, taxe vamale, taxe pentru efectuarea procedurilor vamale și scutire de TVA fără drept de
deducere.

