REPUBLICA MOLDOVA
PROIECTUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A DRUMURILOR LOCALE

Î.S. „ADMINISTRAŢIA DE STAT A DRUMURILOR”

***

AMENDAMENT Nr.2

LA DOCUMENTELE DE LICITAȚIE
ref: No. LRIP/W6/01-04
Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 16,
Contractul 1: LRIP/W6/01:
G105: R3 - Costești - Ţipala - G106 (km 0+000 - km 8+450)
Contractul 2: LRIP/W6/02
G105: R3 - Costești - Ţipala - G106 (km 8+450 - km 17+350)
Contractul 3: LRIP/W6/03
G105: R3 - Costești - Ţipala - G106 (km 17+350 - km 26+400)
Contractul 4: LRIP/W6/04
G105: R3 - Costești - Ţipala - G106 (km 26+400 - km 34+584)

***

Emis la data de 08 Mai 2020

General:
Următoarele articole de modificare sunt aplicabile pentru LRIP/W6/01-04, Lucrări de
Îmbunătățire a Coridorului 16: Contract 1: LRIP/W6/01: G105: R3 - Costești - Ţipala - G106 (km
0+000 - km 8+450), Contract 2: LRIP/W6/02: G105: R3 - Costești - Ţipala - G106 (km 8+450 km 17+350), Contract 3: LRIP/W6/03:G105: R3 - Costești - Ţipala - G106 (km 17+350 - km
26+400), Contract 4: LRIP/W6/04: G105: R3 - Costești - Ţipala - G106 (km 26+400 - km 34+584)
Acest amendament este emis cu scopul de a diminua circumstanțele excepționale care au apărut
din cauza epidemiei Covid-19, pentru a facilita depunerea ofertelor și pentru a evita întârzierile la
livrare a ofertelor atunci când se utilizează serviciile poștale sau de curierat și exclude întâlnirile
față în față, cît și răspândirea potențială a Covid-19.
Ofertanții vor analiza cu atenție aceste modificări împreună cu alte prevederi ale Documentelor de
Licitație și vor remarca faptul că procedurile preconizate inițial pentru depunerea, pregătirea și
deschiderea ofertelor sunt predominante, iar transmiterea suplimentară ale copiilor criptate are
scopul de a permite deschiderea simultană a ofertelor, cît și citirea prețurilor, în conformitate cu
IPO 25.3.
Adițional la originalul și copia ofertei, Ofertanții vor depune și un fișier criptat în format pdf care
conține doar copiile scanate ale Scrisorii de participare la Licitație, Listei de cantități cu costuri și
Garanția de Participare la Licitație semnate. Fișierul criptat pdf se transmite la adresa de e-mail
specificată la Articolul II din prezentul Amendament, înainte de termenul limită pentru depunerea
ofertelor specificat în Secțiunea II – Fișa de date a Licitației, IPO 22.1, iar angajatorul va confirma
recepționarea documentelor.
La cerere, Ofertanții vor furniza confirmarea de la curier și oficiul poștal că ofertele au fost
transmise înainte de termenul de depunere.
Parola pentru accesarea fișierului pdf criptat va fi transmisă la solicitarea Beneficiarului numai la
e-mailul care va fi furnizat Ofertanților în timpul sesiunii de deschidere a ofertelor.
Deschiderea ofertelor va fi realizată online, iar Beneficiarul va invita toți ofertanții prin e-mail,
oferind instrucțiuni de acces pentru conectarea la distanță. Instrucțiunile pentru accesul publicului
și link-ul de acces vor fi publicate pe site-ul web al SRA înainte de termenul limită pentru
depunerea ofertelor.
Articolul 1
Secțiunea VII - Cerințe privind Lucrările, Specificații, Contract LRIP/W6/01-04
Sub-Clauza 006.3. Protecție și Relocarea Rețelelor de Servicii
Următorul text a fost șters:
Ori de câte ori o instalație existentă aeriană sau subterană în funcțiune (de gaz, apă, energie
electrică, telefon, etc.) va fi relocată pentru a efectua lucrările, Contractantul va efectua această
lucrare în conformitate cu aprobarea prealabilă obținută de Beneficiar de la proprietari privind
relocarea/îndepărtarea rețelelor de servicii prezentate în Desene. Această cerință se aplică atât
rețelelor deja cunoscute identificate, cât și celor descoperite în perioada Contractului. Ori de câte
ori în timpul executării Lucrărilor, Contractantul localizează rețele de servicii care necesită
relocare/îndepărtare și care nu sunt indicate pe desene, el trebuie să anunțe imediat Managerul de

Proiect. Managerul Proiectului va lua legătura cu Beneficiarul şi și proprietarul rețelei și va obține
aprobările necesare.
și înlocuit cu următorul text:
“În paralel sau imediat după executarea lucrărilor de trasare, Antreprenorul împreună cu
Managerul de Proiect vor efectua o inspecție de inventariere pentru identificarea locației Rețelelor
Inginerești, care pot fi afectate de lucrările permanente pe întreagă lungime a Contractului. În cazul
în care nu sunt cunoscute utilități subterane, Antreprenorul poate face legătura cu proprietarul
utilității pentru a identifica locația exactă a acesteia. Antreprenorul va pregăti schema detaliată a
Rețelelor Inginerești afectate la cotă și profil și le va transmite Beneficiarului pentru coordonare
și obținerea Condițiilor Tehnice de la proprietarii de utilități. După obținerea Condițiilor Tehnice
pentru reamplasarea/demontarea Rețelelor Inginerești, Antreprenorul va asigura pregătirea și
verificarea Detaliilor de Execuție de către proiectanți și verificatori autorizați, și Antreprenorul va
efectua lucrările în conformitate cu Detaliile de Execuție verificate.
De fiecare dată, în timpul executării Lucrărilor, când, Antreprenorul va identifica utilitățile care
necesită reamplasarea/demontarea și care nu sunt prezentate în Detalii de Execuție verificate,
acesta va anunța imediat Managerul de Proiect. Antreprenorul va pregăti schema detaliată a
Rețelelor Inginerești afectate la cotă și profil și le va transmite Beneficiarului pentru coordonare
și obținerea Condițiilor Tehnice de la proprietarii de utilități. După obținerea Condițiilor Tehnice
pentru reamplasarea/demontarea Rețelelor Inginerești, Antreprenorul va asigura pregătirea și
verificarea Detaliilor de Execuție de către proiectanți și verificatori autorizați, și Antreprenorul va
efectua lucrările în conformitate cu Detaliile de Execuție verificate. "

Sub-Clauza 505.5 Canale în zone urbane
A fost adăugat următorul tip de canal:
•

Tipul 3: Un canal dreptunghiular deschis cu lățimi și adâncimi variabile construit din
beton armat in situ pe o fundație de piatră spartă pentru controlul debitului în podețe.

Sub-Clauza 505.7.1 Măsurători
Următorul text a fost șters:
Șanțuri și canale vor fi măsurate în metri lineari.
și înlocuit cu următorul:
Șanțuri și canalele vor fi măsurate în metri lineari sau metri cubi.
Sub-Clauza 505.7.2 Plata
A fost adăugat următorul articol:
Open orthogonal concrete lined channel as per drawing (Type 3)

Cubic meter c.m.

50501.1
Metru Cub m.c.

Sant dreptunghiular descoperit pereat cu beton conform desenului
(Tip 3)

Sub-Clauza 801.1. Introducere
Următorul text a fost șters:
Acest capitol se referă la reamenajarea liniilor electrice aeriene de 10 kV, liniilor electrice aeriene
de 10 kV şi 0.4 kV agăţate în acelaşi loc, asigurarea iluminatului.
și înlocuit cu următorul text:
Acest capitol se referă la reamenajarea liniilor electrice aeriene de 10 kV, liniilor electrice aeriene
de 10 kV şi 0.4 kV agăţate în acelaşi loc, asigurarea iluminatului și pregătirea / verificarea tuturor
Detaliilor de Execuție necesare.

Sub-Clauza 801.3.2 Achitarea
A fost adăugat următorul Articol:
80100 Design, verification and rearrangement of service installations which Provisional Sum
require diversion/removal.
Prioectarea, verificarea si relocarea instalatiilor ingineresti care necesita
Suma Provizionala
relocare/demolare.

Sub-Clauza 802.1. INTRODUCERE
Următorul text a fost șters:
Acest capitol se referă la lucrările de reamenajare a liniilor aeriene de comunicații, lucrările de
reamenajare a liniilor subterane de comunicații, de protecție a liniilor subterane de comunicații.
și înlocuit cu următorul text:
Acest capitol se referă la lucrările de reamenajare a liniilor aeriene de comunicații, lucrările de
reamenajare a liniilor subterane de comunicații, conductelor de gaze, conductelor de apă și
conductelor de canalizare, protecția liniilor de comunicații subterane, conductelor de gaze,
conductelor de apă și conductelor de canalizare și pregătirea / verificarea tuturor Detaliilor de
Execuție necesare.

Sub-Clauza 802.4 Achitarea
Tabelul este revizuit, după cum urmează:
No.

Item
Design, verification and rearrangement of service installations which
require diversion/removal.
80200 Prioectarea, verificarea si relocarea instalatiilor ingineresti care
necesita relocare/demolare.

Unit of Measure
Provisional Sum
Suma
Provizionala

80201
80202
80203
80204
80205
80206

Rearangement of underground communication cable
Reamenajarea cablului de comunicaţie subteran
Rearangement of underground communication fibreoptic cable
Reamenajarea cablului de comunicaţie subteran din fibră optică

Linear Metre m.l.

Rearangement of underground water pipe
Reamenajarea conductei de apă subterane
Rearangement of underground sewer pipe
Reamenajarea conductei de canalizare subterane
Rearangement of underground gas pipe
Reamenajarea gazoductului subteran
Rearrangement of overhead communication lines and poles
Relocarea liniilor aeriene sistalpilor de telecomunicatii

Linear Metre
m.l.
Linear Metre
m.l.
Linear Metre
m.l.
Pcs
buc.

Linear Metre
m.l.

Articolul 2
Secțiunea VII - Cerințe privind Lucrările, Desene, Contract LRIP/W6/01
Au fost adăugate următoarele Desene:
Document No.1242-RO-C16G-800-3, Pagina 1
Document No.1242-RO-C16G-701-3, Pagini 1 - 2
Document No.1242-RS-C16G-101-3, Pagini 1 - 35
Document No.1242-RS-C16G-302-2, Pagina 1
Document No.1242-RS-C16G-303-2, Pagina 1
Document No.1242-RS-C16G-304-2, Pagina 1
Document No.1242-RS-C16G-305-2, Pagina 1
Document No.1242-RS-C16G-306-2, Pagina 1
Document No.1242-RS-C16G-307-2, Pagina 1
Document No.1242-RS-C16G-308-2, Pagini 1 - 2
Document No.1242-RS-C16G-309-2, Pagini 1 - 2
Document No.1242-RS-C16G-310-2, Pagini 1 – 2
Document No.1242-HY-C16G-313-2, Pagina 1
Document No.1242-HY-C16G-314-2, Pagina 1

Secțiunea VII - Cerințe privind Lucrările, Desene, Contract LRIP/W6/02
Au fost adăugate următoarele Desene:
Document No.1242-RO-C16G-800-3, Pagina 1

Document No.1242-RO-C16G-701-3, Pagini 1 - 2
Document No.1242-RS-C16G-101-3, Pagini 35 - 71
Document No.1242-RS-C16G-302-2, Pagina 1
Document No.1242-RS-C16G-303-2, Pagina 1
Document No.1242-RS-C16G-304-2, Pagina 1
Document No.1242-RS-C16G-305-2, Pagina 1
Document No.1242-RS-C16G-306-2, Pagina 1
Document No.1242-RS-C16G-307-2, Pagina 1
Document No.1242-RS-C16G-308-2, Pagini 1 - 2
Document No.1242-RS-C16G-309-2, Pagini 1 - 2
Document No.1242-RS-C16G-310-2, Pagini 1 – 2
Document No.1242-HY-C16G-313-2, Pagina 1
Document No.1242-HY-C16G-314-2, Pagina 1
Secțiunea VII - Cerințe privind Lucrările, Desene, Contract LRIP/W6/03
Au fost adăugate următoarele Desene:
Document No.1242-RO-C16G-800-3, Pagina 1
Document No.1242-RO-C16G-701-3, Pagini 1 - 2
Document No.1242-RS-C16G-101-3, Pagini 72 - 108
Document No.1242-RS-C16G-302-2, Pagina 1
Document No.1242-RS-C16G-303-2, Pagina 1
Document No.1242-RS-C16G-304-2, Pagina 1
Document No.1242-RS-C16G-305-2, Pagina 1
Document No.1242-RS-C16G-306-2, Pagina 1
Document No.1242-RS-C16G-307-2, Pagina 1
Document No.1242-RS-C16G-308-2, Pagini 1 - 2
Document No.1242-RS-C16G-309-2, Pagini 1 - 2
Document No.1242-RS-C16G-310-2, Pagini 1 – 2
Document No.1242-HY-C16G-313-2, Pagina 1
Document No.1242-HY-C16G-314-2, Pagina 1

Secțiunea VII - Cerințe privind Lucrările, Desene, Contract LRIP/W6/04
Au fost adăugate următoarele Desene:
Document No.1242-RO-C16G-800-3, Pagina 1
Document No.1242-RO-C16G-701-3, Pagini 1 - 2
Document No.1242-RS-C16G-101-3, Pagini 108 - 142
Document No.1242-RS-C16G-302-2, Pagina 1
Document No.1242-RS-C16G-303-2, Pagina 1
Document No.1242-RS-C16G-304-2, Pagina 1
Document No.1242-RS-C16G-305-2, Pagina 1
Document No.1242-RS-C16G-306-2, Pagina 1
Document No.1242-RS-C16G-307-2, Pagina 1
Document No.1242-RS-C16G-308-2, Pagini 1 - 2
Document No.1242-RS-C16G-309-2, Pagini 1 - 2
Document No.1242-RS-C16G-310-2, Pagini 1 – 2
Document No.1242-HY-C16G-313-2, Pagina 1
Document No.1242-HY-C16G-314-2, Pagina 1
Articolul 3
Secțiunea VII – Cerințe privind Lucrările, Liste de Cantități, Contracte LRIP/W6/01-04
Contract 1, Bill 000
Au fost adăugate următoarele Articole:
Item
No.
Nr. Art
1
80100

Item description
Descrierea articolului
2

Unit of
measure
Unitatea de
masura
3

Design, verification and rearrangement of
service installations which require
diversion/removal.

Provisional
Sum

Design, verification and rearrangement of
service installations which require
diversion/removal.

Provisional
Sum

Quantity
Contract 3
Cantitate
Contract 3
4

Unit price
Pret unitar
MDL

Total cost
Pret total
MDL

5

6

1

2,000,000

2,000,000

1

3,000,000

3,000,000

Suma
Prioectarea, verificarea si relocarea instalatiilor Provizionala
ingineresti care necesita relocare/demolare.

80200

Suma
Prioectarea, verificarea si relocarea instalatiilor Provizionala
ingineresti care necesita relocare/demolare.

Contract 1, Bill 500
A fost șters următorul Articol:
Ite
m
50103,4

Item description
to Double pipe culverts d 800 mm

Unit of
measure
pcs/buc.

Quantity

pcs / buc.

10.00

pcs / buc.

4.00

m

2,530.00

pcs / buc.

6.00

0,00

Contract 1, Bill 800
Au fost șterse următoarele Articole:
80101

80102

80201

80202

Rearrangement of electricity lines and poles of low
voltage / Relocarea L.E.A. si stalpilor de joasa
tensiune
Rearrangement of lines and poles for low voltage
overhead lines with light / Relocarea L.E.A. si
stalpilor de joasa tensiune cu corpuri de iluminare
Rearrangement of underground communication
cable / Relocarea cablului subteran de
telecomunicatii
Rearrangement of overhead communication lines
and poles / Relocarea liniilor aeriene si stalpilor de
telecomunicatii

Contract 2, Bill 000
Au fost adăugate următoarele Articole:
Item
No.
Nr. Art

Item description
Descrierea articolului

1

2

80100

Unit of
measure
Unitatea de
masura
3

Design, verification and rearrangement of
service installations which require
diversion/removal.

Provisional
Sum

Design, verification and rearrangement of
service installations which require
diversion/removal.

Provisional
Sum

Quantity
Contract 3
Cantitate
Contract 3
4

Unit price
Pret unitar
MDL

Total cost
Pret total
MDL

5

6

1

2,000,00

2,000,000

1

1,000,000

1,000,000

Suma
Prioectarea, verificarea si relocarea instalatiilor Provizionala
ingineresti care necesita relocare/demolare.

80200

Suma
Prioectarea, verificarea si relocarea instalatiilor Provizionala
ingineresti care necesita relocare/demolare.

Contract 2, Bill 800
A fost adăugat următorul Articol:
Open orthogonal concrete lined channel as per
drawing (Type 3)
50501.1

m3
Sant dreptunghiular descoperit pereat cu beton
conform desenului (Tip 3)

51

Contract 2, Bill 800
Au fost șterse următoarele Articole:
80101

80102

80201

Rearrangement of electricity lines and poles of low
voltage / Relocarea L.E.A. si stalpilor de joasa
tensiune
Rearrangement of lines and poles for low voltage
overhead lines with light / Relocarea L.E.A. si
stalpilor de joasa tensiune cu corpuri de iluminare
Rearrangement of underground communication
cable / Relocarea cablului subteran de
telecomunicatii

pcs / buc.

5.00

pcs / buc.

1.00

m

170.00

Contract 3, Bill 000
Au fost adăugate următoarele Articole:
Item
No.
Nr. Art

Item description
Descrierea articolului

1
80100

2

Unit of
measure
Unitatea de
masura
3

Design, verification and rearrangement of
service installations which require
diversion/removal.

Provisional
Sum

Design, verification and rearrangement of
service installations which require
diversion/removal.

Provisional
Sum

Quantity
Contract 3
Cantitate
Contract 3
4

Unit price
Pret unitar
MDL

Total cost
Pret total
MDL

5

6

1

2,000,000

2,000,000

1

2,000,000

2,000,000

Quantity
Cantitate

Unit price
Pret unitar
MDL

Suma
Prioectarea, verificarea si relocarea instalatiilor Provizionala
ingineresti care necesita relocare/demolare.

80200

Suma
Prioectarea, verificarea si relocarea instalatiilor Provizionala
ingineresti care necesita relocare/demolare.

Contract 3, Bill 800
Au fost șterse următoarele Articole:
Item
No.
Nr. Art
80101
80103
80201

Item description
Descrierea articolului
Rearrangement of electricity lines and poles of low voltage /
Relocarea L.E.A. si stalpilor de joasa tensiune
Rearrangement of lines and poles for low voltage overhead
lines with communication lines / Relocarea L.E.A. si stalpilor
de joasa tensiune cu linii de telecomunicatii
Rearrangement of underground communication cable /
Relocarea cablului subteran de telecomunicatii

Contract 4, Bill 000
Au fost adăugate următoarele Articole:

Unit of
measure
Unitatea de
masura
pcs / buc.

2.00

pcs / buc.

1.00

m

790.00

Item
No.
Nr. Art

Item description
Descrierea articolului

1
80100

2

Unit of
measure
Unitatea de
masura
3

Design, verification and rearrangement of
service installations which require
diversion/removal.

Provisional
Sum

Design, verification and rearrangement of
service installations which require
diversion/removal.

Provisional
Sum

Quantity
Cantitate

Unit price
Pret unitar
MDL

Total cost
Pret total
MDL

4

5

6

1

2,000,000

2,000,000

1

2,000,000

2,000,000

Suma
Prioectarea, verificarea si relocarea instalatiilor Provizionala
ingineresti care necesita relocare/demolare.

80200

Suma
Prioectarea, verificarea si relocarea instalatiilor Provizionala
ingineresti care necesita relocare/demolare.

Contract 4, Bill 500
Pentru următoarele poziții, articolele au fost modificate după cum urmează:
Item No.
Nr. Art

Item description
Descrierea articolului

50103,10

to Triple pipe culverts Ø 1200 mm / Podeţe
tubulare triplu Ø 1 200 mm

50105,10

to Triple pipe culverts Ø 1200 mm / Podeţe
tubulare triplu Ø 1200 mmt

Unit of measure
Unitatea de
masura
pcs I buc.

Quantity
Cantitate

m

13.13

1.00

Contract 4, Bill 800
Au fost șterse următoarele Articole:
80101

80102

80103

80104

80201

80202

Rearrangement of electricity lines and poles of low
voltage / Relocarea L.E.A. si stalpilor de joasa
tensiune
Rearrangement of lines and poles for low voltage
overhead lines with light / Relocarea L.E.A. si
stalpilor de joasa tensiune cu corpuri de iluminare
Rearrangement of lines and poles for low voltage
overhead lines with communication lines /
Relocarea L.E.A. si stalpilor de joasa tensiune cu
linii de telecomunicatii
Rearrangement of lines and poles for low voltage
overhead lines with light and communication lines /
Relocarea L.E.A. si stalpilor de joasa tensiune cu
corpuri de iluminare si linii de telecomunicatii
Rearrangement of underground communication
cable / Relocarea cablului subteran de
telecomunicatii
Rearrangement of overhead communication lines
and poles / Relocarea liniilor aeriene si stalpilor de
telecomunicatii

pcs / buc.

2.00

pcs / buc.

1.00

pcs / buc.

7.00

pcs / buc.

9.00

m

pcs / buc.

790.00

2.00

Unit price
Pret unitar
MDL

Articolul 4
Documentele de Licitație revizuite cuprinzând toate modificările menționate mai sus
(Specificațiile Tehnice, Desenele și BoQ) pot fi descărcate urmând linkul de mai jos:
http://files.asd.md/Procurement/LRIP_W6_01_04/RO_Bidding_Documents_FINAL_Updated.zi
p
Articolul 5
Documente de Licitație, PARTEA 1 – Proceduri de Licitație, Secțiunea II – Fișa de Date a
Licitației (FDL), IPO 20.1
Următorul text a fost șters:
„Pe lângă originalul ofertei, numărul de exemplare este: Una”.
și înlocuit cu următoarele:
„În plus la originalul ofertei, numărul de copii este: O copie tipărită și o copie electronică criptată în format
PDF care conține doar exemplare scanate, semnate ale Scrisorii de ofertă, Listei de Cantități cu costuri și
Garanția de participare la licitație. Copia electronică criptată în format PDF se transmite la adresa
electronică specificată în ITB 22.1 înainte de data limită de depunere a ofertelor. "

Articolul 6
Documente de Licitație, PARTEA 1 –Proceduri de Licitație, Secțiunea II – Fișa de Date a
Licitației (FDL), IPO 22.1
A fost adăugat următorul text:

Email: natalia.capatina@asd.md
Articolul 7
Documente de Licitație, PARTEA 1 –Proceduri de Licitație, Secțiunea II – Fișa de Date a
Licitației (FDL), IPO 25.1
A fost adăugat următorul text:
"Sesiunea de deschidere a ofertelor va fi desfășurată public online. Beneficiarul va invita toți ofertanții prin
e-mail, oferind instrucțiuni de acces pentru conexiune la distanță. Instrucțiunile pentru accesul public și
link-ul de acces vor fi publicate pe site-ul web ASD în timp util înainte de termenul de depunere a ofertelor."

