ANUNŢ SPECIAL DE ACHIZIŢII
Invitaţie pentru calificare prealabilă
Republica Moldova
Proiectul de Suport al Programului din Sectorul Drumurilor
Lucrări de Reabilitare a drumurilor în cadrul Contractului RSPSP/W2/01:
Reabilitarea sectorului de drum R14 Bălţi-Sărăteni km 10+780 – km 26+600
Prezenta Invitaţie pentru calificare prealabilă urmează anunţul general de achiziţii pentru
Proiectul dat, care a fost publicată pe pagina web UN Development Business şi dgMarket în 26
Septembrie 2009 şi pe pagina web BERD la 21 Septembrie 2009.
Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare, Banca Europeană de Investiţii şi Comisia Europeană au acordat Guvernului
Republicii Moldova suport financiar pentru Proiectul de Suport al Programului din Sectorul
Drumurilor. O parte din aceste surse sunt preconizate pentru plata lucrărilor de reabilitare în
cadrul Contractului RSPSP/W2/01: Reabilitarea sectorului de drum R14 Bălţi-Sărăteni km
10+780 – km 26+600.
Lucrările din cadrul contractului pentru reabilitarea sectorului de drum indicat vor consta
în special din aplicarea stratului superior din beton asfaltic peste îmbrăcămintea existentă cu
nivelarea în prealabil a acesteia, reparaţia lucrărilor de artă, reconstruirea îmbrăcămintei rutiere
pe anumite sectoare şi remedierea defectelor pe suprafeţe limitate a terasamentului.
Administraţia de Stat a Drumurilor intenţionează să desfăşoare calificarea prealabilă a
antreprenorilor pentru acest Contract de reabilitare a drumului. Solicitanţii precalificaţi vor fi
invitaţi să prezinte oferte, conform evaluării cererii de calificare prealabilă. Se preconizează că
Cererile de Oferte vor fi înaintate în Iunie 2010.
Calificarea prealabilă şi documentele de licitaţie vor fi efectuate în baza procedurilor de
calificare prealabilă stipulate în Regulile şi Politicile de Procurare BERD din data de 6 mai
2009, în formatul şi textul conform Documentelor Standard de Licitaţie.
Setul complet de documente de calificare prealabilă în limba engleză poate fi obţinut
gratis:
(i)
pe pagina web oficială al Administraţiei de Stat a Drumurilor
(http://www.asd.md/ENG/docs/RSPSP-2010-ICB01.pdf);
(ii)
prin poşta electronică, la prezentarea cererii;
(iii) în format electronic la adresa de mai jos.
Solicitanţii eligibili cointeresaţi pot obţine informaţii suplimentare şi inspecta
documentele de calificare prealabilă, în decursul zilelor lucrătoare, de la 9:00 până la 16:00 (ora
locală).
Cererea de calificare prealabilă urmează a fi prezentată în plicuri sigilate, transmise la
adresa de mai jos pânã la data de 30 Aprilie 2010 ora 10:00, care vor fi clar marcate “ICB
RSPSP/2010/ICB01: Road Rehabilitation Works under the Contract RSPSP/W2/01”.
Adresă de Contact:
Administraţia de Stat a Drumurilor
str. Bucuriei 12-a, MD 2004
Chişinău, Republica Moldova
Dl. Anatolii Usatîi
Tel: (+373 22) 22 11 14
Fax: (+373 22) 74 12 19
E-mail: usatii@asd.md

