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Puteți să ne confirmați faptul, că pentru acest proces de achiziție, oferta și toate 
documentele corespunzătoare ofertei pot fi prezentate către Angajator, fie în limba Engleză sau 
Română?  

Răspuns 1: 

Pentru pregătirea unui calcul corect a ofertei de licitație pentru lucrările de artă, ce includ podețe 
tubulare cât și a podului de la KM 0+298, rugăm să ne expediați borderoul cu volumele de lucrări 
la cele relatate mai sus. 

Răspuns 2: 

Poziția 6 si 7, respectiv expert mediu si expert SSM, poate fi îndeplinita de aceeași persoană? 

Răspuns 3: 

Conform CGC 47.1, penalitățile pentru toate lucrările sunt 0.05% din prețul final al Contractului pe 
zi. Suma maxima a penalităților pentru toate lucrările este 10% din prețul final al Contractului. Va 
rugam analizați posibilitatea schimbării cu următoarea forma a clauzei, după cum urmează: 
Penalitățile pentru toate lucrările neefectuate sa fie 0,05% din valoarea lucrărilor neefectuate pe zi, 
care reflecta mai corect o eventuala întârziere in efectuarea lucrărilor. 

Răspuns 4: 

Clauza CGC 47.1 nu poate fi modificată. 

4. Întrebare

În conformitate cu Documentele de licitaţie, prevederile din Secțiunea III "Criterii de Evaluare și 
Calificare", punctul 4, "Personal Esențial", prevede prezenţa pe șantier a personalului esențial cu 
program de lucru deplin. Astfel "Expert de mediu și social" și "Expert în domeniul sănătății și 
siguranței" trebuie sa fie persoane distincte. 

3. Întrebare

Lista detaliată a cantităților pentru podețele tubulare solicitate poate fi descărcată accesând 
următorul link: 
http://files.asd.md/Procurement/LRIP_W2_01/2018_12_26_Lista_detaliata_a_cantitatilor_Corido   
rul_8_3.pdf 
Totodată, vă informăm că informația prezentată nu face parte din Documentele de licitație, dar este 
furnizată pentru facilitarea procesului de elaborare a ofertei. 
Înțelegerea listei detaliate a cantităților, precum și orice presupuneri sau concluzii făcute pe baza 
acestui document sunt în responsabilitatea exclusivă a ofertanților. 
Devizul de cantități și desenele pentru lucrările de îmbunătățire a podului de la km 0+298 includ 
toate detaliile solicitate pentru lucrările în cauză. 
În cazul în care apare vreo discrepanță între lista detaliată a cantităților și BoQ (lista Nr. 500), vor 
prevala BoQ (lista Nr. 500) și Specificația Tehnică corespunzătoare. 

2. Întrebare

Confirmăm faptul că Ofertantul, pentru acest proces de achiziție, are opțiunea de a prezenta oferta 
și documentația de suport fie în limba Engleză sau Română.  

1. Întrebare

http://files.asd.md/Procurement/LRIP_W2_01/2018_12_26_Lista_detaliata_a_cantitatilor_Coridorul_8_3.pdf
http://files.asd.md/Procurement/LRIP_W2_01/2018_12_26_Lista_detaliata_a_cantitatilor_Coridorul_8_3.pdf
http://files.asd.md/Procurement/LRIP_W2_01/2018_12_26_Lista_detaliata_a_cantitatilor_Coridorul_8_3.pdf
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Care este perioada de acordare a garanției lucrărilor? 

Răspuns 5: 

Documente de licitație, PARTEA 2 – Cerințe privind Lucrările, Secțiunea VII – Cerințe privind 
Lucrările, Desene, Profilul Transversal Tipic 3-R (sectorul PC 21+80 – PC 32+00) prezentat pe 
coala Nr. 51 nu se va aplica. Structura rutieră pentru sectorul PC 21+80 – PC 32+00 se regăsește pe 
coala nr.51 mod.1 - Profil Transversal tip 5.  
Pentru construcţia trotuarelor urmează a fi aplicate structura Detaliilor A şi B de pe coala nr. 51. 
Sectoarele de drum ce prevăd amenajarea trotuarului sunt specificate în profilele transversale tip de 
pe colile 47 și 48. 

6. Clarificări adiționale oferite de Angajator

Conform clauzei CGC 34.1 Perioada de Notificare a Defectelor este: 365 zile. 

5. Întrebare
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