Republica Moldova
Ministerul Economiei și Infrastructurii

ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR

***

Proces Verbal al ședinței de pre-licitație
Proiectul de Îmbunătățire a Drumurilor Locale
finanțat de către Banca Mondială
Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 8.3, drumul L405, R21-Oniscani, km
0+000 - km 9+962 în cadrul Contractului LRIP/W2/01
***

Emis la data de: 30 noiembrie, 2018

Desfășurat în incinta: Administrația de Stat a Drumurilor (ASD)
Str. Bucuriei 12A, MD – 2004/ etajul 4
Chișinău, Republica Moldova
Ora:
10:00 (ora locală)
Data:
30 noiembrie, 2018
Participanți în cadrul ședinței:
Reprezentanții Beneficiarului:
•
•
•
•
•
•
•

Dl Serghei Polișciuc – Director adjunct, Administrația de Stat a Drumurilor;
Dna Natalia Capațîna – Șef al serviciului procurări în cadrul Direcției Investiții Externe,
Administrația de Stat a Drumurilor;
Dl Roman Gavriluță – Consultant al serviciului Management Ingineresc în cadrul Direcției
Investiții Externe, Administrația de Stat a Drumurilor;
Dl Edin Begovic - Lider de echipă / Manager de proiect, Roughton International Ltd;
Dl Patrick Treacy - Lider de echipă adjunct, Roughton International Ltd;
Dl Nebojsa Radovic – Expert în achiziții, Roughton International Ltd;
Dl Constantin Elisei – Asistent de proiect, Roughton International Ltd.

Reprezentanții companiei de proiectare Universinj S.R.L:
•

Dl Barabanov Oleg.

Lista participanților la ședință, completată și semnată de către reprezentanții companiilor locale este
anexată mai jos.
Deschiderea:
Dl Serghei Polișciuc a mulțumit tuturor celor prezenți pentru participare și pentru interesul exprimat
vizavi de Proiectul de Îmbunătățire a Drumurilor Locale finanțat cu suportul Băncii Mondiale.
Ulterior, cuvîntul a fost oferit dnei Natalia Capațîna, care a vorbit despre aspectele generale ale
procedurii de achiziție în cauză, procedura de selecție, aspecte legate de Garanția bancară, asocierile
de companii și acordul de asociere dintre acestea. De asemenea, au fost elucidate cerințele de calificare,
prevederile contractuale, precum și alte caracteristici fundamentale legate de proiect.
Dl Roman Gavriluța a continuat prezentarea referindu-se la aspectele tehnice ale proiectului.
Reprezentanții companiilor locale au fost familiarizați cu lucrările principale ce urmează a fi executate
în cadrul contractului, aspecte legate de siguranța rutieră, structurile de drenaj, precum și
caracteristicile generale ale structurii rutiere.
Întrebări și Răspunsuri:
Dl Serghei Polișciuc alături de reprezentanții companiei Roughton International Ltd și companiei de
proiectare Universinj SRL, au oferit cuvântul reprezentanților antreprenorilor locali, pentru ca aceștia
să adreseze întrebările legate de subiectele vizate. Cei prezenți au adresat întrebări, care au fost
răspunse și discutate în linii generale.
Dl Polișciuc i-a înștiințat pe toți cei prezenți să adreseze întrebările ce îi interesează în scris pentru ca
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Administrația de Stat a Drumurilor să emită în scurt timp un document formal de clarificări.
Închiderea ședinței:
La finalul ședinței de pre-licitație, dl Serghei Polișciuc a mulțumit tuturor reprezentanților companiilor
locale pentru prezență și participare și le-a dorit mult success în activitatea acestora.
Anexe:
• Anexa A – Lista participanților la ședința de pre-licitație.
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Anexa A
Lista participanților la ședința de pre-licitație

REPUBLICA MOLDOVA
Proiectul de Imbunatatire a Drumurilor Loca le
~edinta de Pre-Licitatie
Contractul LRIP/W2/01:
Lucrari de imbunatatire a Coridorului 8.3, drumul L405, R21-0niscani, km 0+000 - km 9+962
30 noiembrie 2018, ora 10:00
Lista participantilor

Nr.
I.

2.
3.

4.
,.

-5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.

-------

12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.

Semnatura reprezentantului autorizat din part a ASD :

~

