REPUBLICA MOLDOVA
PROIECTUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A DRUMURILOR
LOCALE

Î.S.„ADMINISTRAŢIA DE STAT A DRUMURILOR”

***

AMENDAMENTUL Nr.4
La Documentele de Licitație
ref: Nr. LRIP/W5/01-04
Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 10 și 13,
Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 10:
Contractul 1: LRIP/W5/01:

Sectorul 1.1: G46: Dobruşa-lgnăţei-Scorţeni-Codrul Nou-R14 (km 22+610 - km 29+200)
Sectorul 1.2: G46: Dobruşa-lgnăţei-Scorţeni-Codrul Nou-R14 (km 29+200 - km
35+622.09)

Contractul 2: LRIP/W5/02:
Sectorul 2.1: G46: Dobruşa-lgnăţei-Scorţeni-Codrul Nou-R14 (km 15+760 -km
22+610)
Sectorul 2.2: G47: R9-Olişcani-Pecişte-lgnăţei-G46 (km 12+880 - km 18+075)
Contractul 3: LRIP/W5/03:
Sectorul 3.1: G49: G47-Pecişte-Trifeşti-R20 (km 0+000 - km 6+560)
Sectorul 3.2: G49: G47-Pecişte-Trifeşti-R20 (km 6+560-km 11+426.70)

Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 13:
Contractul 4: LRIP/W5/04:

Drumul L390 Pîrliţa-Nisporeni (km 0+000 – km 10+900)

***
Emis la data de 29 Aprilie, 2020

General:
Următoarele articole de modificare sunt aplicabile pentru LRIP/W5/01-04: Lucrări de
Îmbunătățire a Corridor 10, Contract 1: LRIP/W5/01: Sector 1.1: G46: Dobruşa-lgnăţeiScorţeni-Codrul Nou-R14 (km 22+610 - km 29+200) și Sector 1.2: G46: Dobruşa-lgnăţeiScorţeni-Codrul Nou-R14 (km 29+200 - km 35+622.09); Contract 2: LRIP/W5/02: Sector 2.1:
G46: Dobruşa-lgnăţei-Scorţeni-Codrul Nou-R14 (km 15+760 - km 22+610) și Sector 2.2:
G47: R9-Olişcani-Pecişte-lgnăţei-G46 (km 12+880 - km 18+075); Contract 3: LRIP/W5/03:
Sector 3.1: G49: G47-Pecişte-Trifeşti-R20 (km 0+000 – km 6+560) și Sector 3.2: G49: G47Pecişte-Trifeşti-R20 (km 6+560 - km 11+426.70) și Corridor 13.1, Contract 4: LRIP/W5/04:
L390
Pirlita-Nisporeni
road
(km
0+000
km
10+900).
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.
Atunci când își pregătesc Garanțiile de participare la licitație, ofertanții vor lua în considerație
că termenul de depunere a ofertelor a fost prelungit prin Amendamentul nr. 3 emis la 27 aprilie
2020 și în conformitate cu prevederile IPO 18.2 din Documentele de Licitație, Garanția de
participare la licitație trebuie să fie prelungită cu douăzeci și opt (28) de zile peste termenul
limită de valabilitate.

Articolul 1
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 copii este: Una”.
și înlocuit cu următorul:
„Adițional 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 Participare
la Licitație, Listei de Cantități cu costuri și Garanția de participare la licitație. Copia electronică
criptată în format PDF se transmite la adresa electronică specificată în IPO 22.1 înainte de data
limită de depunere a ofertelor."
Articolul 2
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 3
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."
Articolul 4
Secțiunea VII – Cerințe Privind Lucrările, Lista de Cantități, Contract LRIP/W5/01-04
Contract 4, Bill 200
Următorul Articol și descrierea articolului au fost șterse:
Item No.
Nr. Art

Item description
Descrierea articolului

20101 В

Provide suitable material for fill in embankment and access roads adjustments,
incl haulage and compaction / Asigurarea materialului potrivit pentru umplerea
rambleului şi ajustarea drumurilor de acces, inclusiv transportarea şi compactarea
(material de la carieră de pământ pentru rambleu)

și înlocuit cu următoarele:
Item No.
Nr. Art

Item description
Descrierea articolului

Provide suitable material for fill in embankment and access roads adjustments, incl
haulage and compaction
20101 A

Asigurarea materialului potrivit pentru umplerea rambleului şi ajustarea drumurilor
de acces, inclusiv transportarea şi compactarea

Contract 4, Bill 300
Pentru ambele articole 30306, cantitatea a fost modificată după cum urmează:
BYPASS / DRUM DE OCOLIRE

Item No.
Nr. Art

30306

30306

Item description
Descrierea articolului
Base course of crushed stone M300, h - 150
mm
Strat de fundatie din piatra sparta M300, h - 150
mm
Base course of crushed stone M300, h - 150
mm
Strat de fundatie din piatra sparta M300, h - 150
mm

Unit of
measure
Unitatea
de
masura

Quantity
Cantitate

m2

1830.00

m2

1830.00

