Invitaţie de depunerea ofertelor
Republica Moldova

Proiectul de Suport al Programului din Sectorul Drumurilor
Achiziţionarea Echipamentului pentru Serviciul de Control al Sarcinii pe Osie,
RSPSP/2010/ICB03
Prezenta invitaţie de depunere a ofertelor urmează Anunţul General de Achiziţii care
a fost publicat în ediţia UN Development Business şi dgMarket din 26 septembrie
2009.
Guvernul Republicii Moldova a primit un credit de la Asociaţia Internaţională de
Dezvoltare (AID) pentru Proiectul de Susţinere al Programului în Sectorul Drumurilor
din Moldova şi intenţionează să utilizeze o parte din acest credit pentru achiziţionarea
Echipamentului necesar Serviciului de Control al Sarcinii pe Osie.
Administraţia de Stat a Drumurilor invită ofertanţii eligibili şi calificaţi să prezinte
Oferte sigilate pentru următoarele loturi:
•
•
•

Lot 1: Cîntare portabile – 3 seturi;
Lot 2: Camere de supraveghere - 26 bucăţi;
Lot 3: Vehicul echipat pentru serviciul de control al sarcinii pe osie – 3 autoutilitare.

Conform invitaţiei, Ofertanţii pot prezenta ofertele pentru unul sau mai multe loturi. Fiecare
ofertă va fi evaluată şi contractele vor fi adjudecate companiilor care oferă preţul cel mai
scăzut pentru fiecare lot.
Perioada de livrare:
•
•
•

Lot 1: Cîntare portabile – în decurs de maxim 60 de zile de la data semnării
contractului.
Lot 2: Camere de supraveghere - în decurs maxim 60 de zile de la data semnării
contractului.
Lot 3: Vehicul echipat pentru serviciul de control al sarcinii pe osie – în decurs de
maxim 90 de zile de la data semnării contractului.

Licitaţia se va desfăşura în conformitate cu procedurilor de licitaţie internaţională competitivă
stipulate în Directivele Băncii Mondiale: Achiziţii din Împrumuturile BIRD şi Creditele

AID din mai 2004 (revizuite în octombrie 2006 şi mai 2010), şi este deschisă tuturor
ofertanţilor din ţările eligibile precum este definit în Directive.
Setul complet al documentelor de licitaţie în limba engleză poate fi obţinut gratis:

(i)
(ii)
(iii)

pe pagina web a Administraţiei de Stat a Drumurilor;
prin poşta electronică, la cerere; şi
în format electronic.

Ofertanţii eligibili interesaţi pot obţine informaţii suplimentare şi inspecta
documentele de licitaţie, în decursul zilelor lucrătoare, de la 9:00 până la 17:00.

Ofertele urmează a fi prezentate pînă la 16 decembrie 2010, ora 10:00. Toate ofertele vor fi
însoţite de Declaraţia de Garanţie pentru fiecare lot. Ofertele prezentate după termenul limită
vor fi respinse.
Ofertele vor fi deschise în prezenţa reprezentanţilor companiilor care vor asista la deschidere,
la 16 decembrie 2010, ora 10:30, sediul Administraţiei de Stat a Drumurilor.

Adresa de contact:
Administraţia de Stat a Drumurilor
Dl. Gheorghe Curmei
str. Bucuriei, 12-a
MD 2004, Chişinău, Republica Moldova
Tel: (+373) 22 743631
Fax: (+373) 22 741219
E-mail: gheorghe.curmei@asd.md

