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***

DOCUMENTUL DE CLARIFICĂRI
Nr. 1
Răspunsuri la cererile de clarificare primite
din partea potențialilor ofertanți
Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 13,
Contractul 1: LRIP/W4/01: "Drumul L390 Pîrliţa-Nisporeni, km0+000
– km 10+900"
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LNC Nr. LRIP/W4/01-04

***
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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 13,
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 elaborate 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 este 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_W4_01_04/Clarifications_LRIP_W4_01_04.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
Garanţia de participare la licitaţie şi dovada accesului la lichidităţile şi/sau facilităţile de credit, active
reale negrevate, fără alte angajamente contractuale şi alte mijloace financiare (cu excluderea
oricăror plăţi în avans care ar putea fi efectuate în temeiul contractului) suficiente pentru a îndeplini
cerinţele referitoare la fluxul de numerar pentru realizarea construcţiilor, se pot constitui şi în EURO,
USD sau RON?
Răspuns 2:
Garanția de participare la licitație:
În conformitate cu Documentele de licitaţie, IPO 19.1: valuta garanţiei de participare este – MDL
(Lei moldovenești).
Cerințe referitoare la fluxul de numerar pentru realizarea construcției:
În conformitate cu Documentele de licitaţie, Secțiunea III – Criterii de Evaluare și Calificare: „Acolo
unde Ofertantului i se solicită indicarea unei sume monetare, Ofertantul trebuie să indice valuta
naţională a Republicii Moldova, leu moldovenesc (MDL). În cazul în care suma este în valută
străină, echivalentul în valuta naţională se va calcula în baza cursului de schimb specificat de către
ofertant, conform prevederilor documentelor de licitație”.
Sursa ratei de schimb ce urmează a fi utilizată este indicată în IPO 32.1 din Documentele de Licitație.
Orice greșeală în stabilirea ratei de schimb poate fi corectată de către Angajator.
Data ratei de schimb va fi: Data deschiderii ofertei.
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3. Întrebare
Conform prevederilor din documentele de achiziție, valuta licitației este MDL. În forma din Secțiunea
IV -Formulare de Ofertare, “2. Graficul Monezilor de Plată”, în care Ofertantul poate specifica ce %
din prețul total exprimat în MDL dorește să îi fie achitat în MDL și, respectiv, în altă valută alternativa
(de exemplu în EURO). Tabelul respectiv (2. Graficul Monezilor de Plată) conține o coloniță
denumită ”cursul de schimb la moneda locală”, care urmează a fi completat de Aplicant prin înserarea
ratei de schimb necesare, conform prevederilor documentelor de licitație.
Vă rugăm să ne confirmați că Forma 2. Graficul Monezilor de Plată va deveni parte a Contractului,
iar plățile vor fi efectuate în conformitate cu acest table (cu referire la moneda de plată) și rata de
schimb utilizată la momentul efectuării plăților pe toată durata contractului va fi cea indicată în
tabelul respectiv.
Răspuns 3:
Conform prevederilor IPO 15.1, “Un ofertant care se așteaptă să suporte cheltuieli în alte monede
pentru inputurile la lucrările furnizate din afara țării Angajatorului (denumite „cerințele valutare”)
și care doreşte să fie plătit în mod corespunzător, indică până la trei monede străine la alegere,
exprimate ca procent din prețul ofertei, împreună cu cursurile de schimb folosite în calcule în
formularul sau formularele corespunzătoare incluse în Secțiunea IV – Formulare de Ofertare”.
Confirmăm că Forma 2. Graficul Monezilor de Plată va face parte din Contract, în cazul completării
acesteia de către Ofertant.
Sursa ratei de schimb ce urmează a fi utilizată este indicată în IPO 32.1 din Documentele de Licitație.
Orice greșeală în stabilirea ratei de schimb poate fi corectată de către Angajator.
Data ratei de schimb va fi: Data deschiderii ofertei.
Conform CCG 44.1 “În cazul în care plățile sunt efectuate în monede, altele decât moneda țării
Angajatorului specificată în CSC, cursurile de schimb folosite pentru calcularea sumelor plătibile
vor fi cursurile de schimb stabilite în Oferta Contractorului.”

4. Întrebare
În cazul depunerii unei oferte pentru toate 4 contracte, este necesar de a prezenta oferte tehnice
separate pentru fiecare contract în parte, însemnînd astfel că vor fi elaborate și depuse 4 oferte tehnice,
în plicuri separate?
Răspuns 4:
Procesul de achiziție în cadrul LRIP/W4/01-04 constă din 4 contracte separate. Astfel, pentru fiecare
contract, Ofertantul va depune o ofertă separată, în conformitate cu prevederile IPO 11.

5. Întrebare
În Secțiunea III – Criterii de Evaluare și Calificare din Docuementele de Licitație sunt enumerate 7
poziții pentru experții necesari de a fi prezentați pentru calificare în cadrul acestui proces de
achiziție.
Vă rugăm să clarificați numărul minim de persoane, care urmează a fi prezentate de Ofertant pentru
funcțiile enunțate, în cazul depunerii unei oferte pentru toate cele 4 contracte.
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Răspuns 5:
În cadrul fiecărui Contract, Ofertantul trebuie să prezinte un candidat principal și unul alternativ
pentru fiecare poziție enunțată în Tabelul “Personalul esențial pentru fiecare Contract separat” din
Secțiunea III a Documentelor de Licitație.
Candidatul principal propus în cadrul unui contract, poate fi nominalizat în calitate de candidat
alternativ în cadrul altui contract.
Astfel, numărul minim de specialiști ce urmează a fi propuși de către Ofertant la depunerea ofertelor
pentru toate cele 4 contracte este 28.

6. Întrebare
În cazul în care este prezentată copia unui document (în conformitate cu cerințele din documentele
de licitație), este posibil ca persoana autorizată de a semna oferta (a cărui specimen de semnătură va
fi depus Angajatorului ca parte a documentelor de licitație) să confirme că copia corespunde
originalului?
Răspuns 6:
Toate documentele de suport și materialele tipărite care sunt parte din documentele de licitație,
trebuie să fie prezentate în formă de copii autorizate notarial ale documentelor originale, însoțite,
dacă este necesar, de traduceri în limba română sau engleză, conform cerințelor documentelor de
licitație.
7. Întrebare
Referindu-ne la Tabelul 5 “Personal Esențial”, este posibil ca aceeași persoană (avînd calificările
descrise în documentele de licitație) să fie nominalizată pentru pozițiile de:
-

Expert de mediu şi social

-

Expert în domeniul sănătății și siguranței?

În țara noastră, funcțiile acestora sunt îndeplinite de aceeași persoană.
Răspuns 7:
Persoanele propuse pentru pozițiile de "Expert de mediu și social" și "Expert în domeniul sănătății și
siguranței" trebuie să fie persoane distincte.

