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Vă rugăm să ne informaţi dacă fiecare ofertă pentru fiecare contract trebuie de inclus în plic separat 
și pachet separat? Sau oferta pentru toate contractele poate fi inclusă într-un pachet de documente? 

Răspuns 1: 

 
 

 
Avînd în vedere: 

- răspunsul la solicitările de clarificare nr.1 transmise astazi 04.02.2019 potenţialilor ofertanţi 
- complexitatea proiectului şi 
-faptul că perioada de elaborare a ofertei s-a suprapus cu perioada în care condiţiile climatice nu au 
permis vizitarea amplasamentului, 
vă rugăm să acceptaţi decalarea datei de depunere a ofertelor cu minim 20 zile lucratoare faţă de data 
comunicată prin documentaţia de licitaţie, respectiv faţă de data de 18.02.2019. 
 
Răspuns 2:

 
 

 
Prin documentul de clarificări nr.1 din 04.02.2019, la întrebarea nr. 5 aţi răspuns că în situaţia în care 
un ofertant depune oferta pentru fiecare dintre cele 4 sectoare, este necesar a se propune un set de 28 
de specialişti. 
Avînd în vedere atribuţiile: 
- Dirigintelui de şantier, 
- inginerului de cantităţi, 
- ale topografului, 
- ale expertului pentru mediu, social şi 
- ale expertului pentru sănătate şi siguranţă, 
vă rugăm să ne confirmaţi că se acceptă ca pentru fiecare dintre poziţiile de: Diriginte de şantier/Inginer 
superior, Inginer de cantităţi, Topograf/Geodezist, Expert de mediu şi social şi Expertul în domeniul 
sănătăţii şi siguranţei, să fie nominalizat un set de specialişti/experţi comuni pentru loturile Cl, C2 si 
C3 şi separat un set pentru Contractul 4. 
Solicitarea noastră are ca justificare faptul că Cl, C2 si C3 sunt pe acelaşi drum L390 şi însumează 
doar 33 km. 

Răspuns 3:

 

 

1.   Întrebare 

În conformitate cu Documentele de licitaţie, Secțiunea II - Fișa tehnică de ofertă, ITB 1.1: „Ofertanții 
au opțiunea de a licita pentru fiecare Contract separat sau orice combinație de Contracte”. 
În orice caz, ofertantul va introduce originalul și toate copiile ofertei, în plicuri separate și sigilate, 
marcând plicurile corespunzător cu inscripțiile “ORIGINAL”, și “COPIE”, în conformitate cu 
Documentele de licitație, IPO 21. 
 
Plicurile interioare şi exteriore ale ofertei depuse trebuie să fie marcate în conformitate cu IPO 21.1, 
specificîndu-se numărul de identificare al contractului și al procedurii de achiziţie, în conformitate cu 
Documentele de licitație, Secțiunea II - Fișa tehnică de ofertă, ITB 1.1. 
 
 
 
 
 
 
 

2.   Întrebare 

Vă informăm că data limită de prezentare a ofertelor este stabilită pentru data de 1 martie 2019. Vă 
rugăm să consultaţi Amendamentul Nr. 1 la Documentele de Licitaţie. 

3.   Întrebare 

Confirmăm faptul că în conformitate cu prevederile din Documentele de Licitaţie şi Documentul de 
Clarificări Nr. 1: „Numărul minim de specialiști ce urmează a fi propuși de către Ofertant la 
depunerea ofertelor pentru toate cele 4 contracte este 28”.  
Alte opţiuni nu se acceptă. 
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Referitor la răspunsul nr.6 din acelaşi document de clarificări nr.1/04.02.2019 avînd în vedere faptul 
că: 
- prin semnarea documentelor ofertei, semnatarul acestora fie împuternicit notarial fie reprezentant 
legal îşi asumă responsabilitatea privind furnizarea informaţiilor corecte, rale şi nealterate, precum şi 
faptul că volumul documentelor suport este foarte mare iar legalizarea notarială a acestora se ridică la 
sume importante, vă rugăm să acceptaţi prezentarea în cadrul ofertelor a copiilor ,,conform cu 
originalul" a documentelor suport a ceea ce se declară în formularele ofertei (ex. ELI 1.1, ELI2, FIN 
3.1, etc.). 

Răspuns 4:

 
 

 
Vă rugăm să ne confirmați faptul că, la depunerea ofertei pentru toate cele 4 loturi (contracte) în cadrul 
aceleiași licitații LRIP/04/01-04, în vederea calificării, ofertantul poate prezenta un singur document 
original pentru oferta sa pentru toate cele 4 loturi (contracte) pentru următoarele documente: 
- Împuternicire 
- Certificat de înregistrare de stat 
- Actul constitutiv 
- Extrase/declarații ale instituțiilor de stat 
- Licența de activitate 
- Situațiile financiare 
- Referințe de la clienți 
- alte documente aplicabile, 
în loc să genereze în mod repetat fiecare dintre originalele menționate mai sus pentru toate cele 4 
contracte? Nu are sens în cadrul aceleiași oferte să depui aceleași procuri sau acte de constituire (de 
exemplu) de patru ori separat pentru fiecare contract. 

Răspuns 5: 

 

 
Datorită volumului mare de documente solicitate în cadrul licitaţiei, unei perioade îndelungate de 
aşteptare pentru unele documente solicitate din partea instituţiilor de stat, dar şi cu un număr mare de 
documente care urmează să fie traduse (în limba engleză) şi autentificate la notar, solicităm ca 
termenul de depunere a ofertelor să fie prelungit până la 27.02.2019. 

Răspuns 6: 

 

4.   Întrebare 

În confirmitate cu Documentul de Clarificări Nr. 1: “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”. 
 
 
 5.   Întrebare 

Confirmăm că, în scopul calificării, ofertantul, la depunerea ofertelor pentru participarea în cadrul 
mai multor contracte, poate prezenta un singur exemplar original și o copie a următoarelor 
documente: 
- Împuternicire 
- Certificat de înregistrare de stat 
- Actul constitutiv 
- Extrase/declarații ale instituțiilor de stat 
- Licența de activitate 
- Situațiile financiare 
- Referințe de la clienți 
De asemenea, vă rugăm să consultaţi şi răspunsul Nr. 1. 

6.   Întrebare 

Vă rugăm să consultaţi Răspunsul Nr. 2. 
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Avînd în vedere perioada scurtă pentru elaborarea ofertei, solicităm ca termenul de depunere a 
ofertelor să fie prelungit cu cel puțin 20 de zile. 

Răspuns 7:

Luînd în considerare elaborarea documentelor în original, și anume apostila și legalizarea 
documentelor, vă rugăm să confirmați că vor fi luate în considerare copiile corespunzătoare 
originalelor. Motivul fiind costurile care generează această procedură și timpul. 

Răspuns 8: 

7. Întrebare

Vă rugăm să consultaţi Răspunsul Nr. 2 şi Amendamentul Nr. 1 la Documentele de licitaţie. 

8. Întrebare

Vă informăm că nu este nevoie de apostilarea documentele traduse. 
Vă rugăm să consultaţi Răspunsul Nr. 4. 
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