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Facem referire la Secțiunea IV - Formularele de Ofertare, Formularul FIN 3.1: Situația și 
Rezultatele Financiare, unde este specificată perioada pentru prezentarea informațiilor financiare 
din ultimii cinci ani, 2014-2018. Întrucât ofertantul nu are un bilanț financiar auditat pentru anul 
2018 din cauza faptului că auditul nu a fost încă finalizat, ofertantul solicită clientului să accepte 
informațiile financiare din anii 2013-2017. Vă informăm că ofertantul va prezenta raportul de audit 
pentru anul 2018, atunci când acesta va fi completat și solicitat de către client. 

Răspuns 1: 
 

 
 
 

 

În Secțiunea I - Instrucțiuni pentru ofertanți - Clauza 14. Prețurile ofertei și discounturile - 14.7, se 
specifică următoarele: “Toate impozitele, taxele și alte contribuții datorate de Contractor în temeiul 
Contractului, sau din orice alt motiv, vor fi incluse în tarife și prețuri, și în prețul total al ofertei 
depusă de către Ofertant”. Pe de altă parte, în devizul de cantități, valoarea totală a lucrărilor este 
fără TVA. Vă rugăm să clarificați înțelegerea ofertantului că TVA nu va fi inclusă în ratele unitare 
ale itemilor din devizul de cantități. Vă rugăm, de asemenea, să precizați dacă orice scutire este 
valabilă pentru contract, cum ar fi taxele vamale. 

Răspuns 2: 
 

 
 
 

 
În conformitate cu Secțiunea III - Criterii de evaluare și calificare - Sub-clauza 3.1 Capacitatea 
financiară, Ofertantul trebuie să demonstreze că deține suficiente resurse financiare estimate la 
6,000,000.00 MDL per contract. Vă rugăm să confirmați dacă ofertantul poate demonstra 
deținerea resurselor financiare respectînd valoarea estimată menționată mai sus într-o valută 
străină, cum ar fi Euro, Dolar SUA. 

3.  Întrebare 

Vă informăm că Oferta nu trebuie să includă TVA.  
 

Mecanismul de scutire fiscală este prevăzut în Hotărîrea nr. 246 din 8 aprilie 2010 a Guvernului 
Republicii Moldova cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale aferente realizării 
proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor 
internaţionale la care Republica Moldova este parte.  
Taxele, impozitele și alte taxe plătite de către Antreprenor în cadrul Contractului, nu vor fi incluse 
în rate și prețuri, în prețul total al ofertei depusă de către ofertant și nu vor fi plătite și /sau 
rambursate de către angajator.  
Stimulentele fiscale oferite în conformitate cu Hotărîrea nr. 246 din 8 aprilie 2010 a Guvernului 
Republicii Moldova prevăd scutire de la TVA cu dreptul de deducere și respectiv scutire de accize, 
taxe vamale, taxe pentru efectuarea procedurilor vamale și scutire de TVA fără drept de deducere. 

2.   Întrebare 

În conformitate cu Documentele de Licitaţie, Secțiunea III - Criterii de Evaluare și Calificare, 
pct.3.1 (iii) “Capacitatea financiară”, ofertantul trebuie să prezinte „Bilanțurile auditate sau, dacă 
acestea nu sunt necesare conform legii din țara Ofertantului alte situații financiare acceptate de 
Angajator pentru ultimii 5 (cinci) ani, demonstrînd situația financiară a Ofertantului, indicând 
rentabilitatea potențială a acestuia pe termen lung”.  
În cazul în care, bilanţurile auditate pentru anul 2018 nu sunt disponibile, ofertantul trebuie să 
prezinte bilanţurile neauditate sau urmează să prezinte, conform legii din ţara Ofertantului, 
versiunea preliminară a situaţiei financiare a companiei pentru anul 2018. Astfel, Ofertantului i se 
permite să prezinte Bilanțurile auditate pentru anii 2014-2017 și Bilanțul preliminar neauditat 
pentru anul 2018. 
În cazul solicitării de către Client, ofertantul va prezenta Raportul de audit pentru anul 2018. 

1.   Întrebare 
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Răspuns 3: 

 

 
 
 

 
Facem referire la Secțiunea III - Criterii de evaluare și calificare - 3.5 Personal Esențial, prin care se 
solicită un Topograf / Geodezist care să dețină o diplomă universitară în inginerie civilă sau 
echivalent; Certificat de atestare tehnico-profesională pentru topograf/geodesist. În țara noastră 
(Turcia) și în majoritatea țărilor, calitatea de topograf/geodesist este certificată printr-o diplomă 
universitară în domeniul geodeziei și specializările conexe. Vă rugăm să confirmați dacă ofertantul 
poate propune un geodezist și / sau un geomatician pentru poziția respectivă. 
 

Răspuns 4: 

 
 
 

 
 

În conformitate cu Secțiunea III – Criterii de evaluare și calificare, 3.5 Personal Esențial, pentru pozitia 
de  
Topograf / Geodezist sunt necesare următoarele calificări:  

- Diplomă universitară în inginerie civilă sau echivalent;  
- Certificat de atestare tehnico-profesională pentru topograf/geodesist. 

 
Confirmăm faptul că ofertantul poate să propună pentru pozitia solicitată un geodezist și / sau un 
geomatician. 
În cazul în care persoana desemnată în pozitia de Topograf / Geodezist va fi din Republica Moldova, 
atunci va fi nevoie de Certificat de atestare tehnico-profesională pentru topograf/geodesist. 
 

4.  Întrebare 

În conformitate cu Documentele de licitaţie, Secțiunea III – Criterii de Evaluare și Calificare: „Acolo 
unde Ofertantului i se solicită indicarea unei sume monetare, Ofertantul trebuie să indice valuta 
naţională a Republicii Moldova, leu moldovenesc (MDL). În cazul în care suma este în valută 
străină, echivalentul în valuta naţională se va calcula în baza cursului de schimb specificat de către 
ofertant, conform prevederilor documentelor de licitație”.  
Sursa ratei de schimb ce urmează a fi utilizată este indicată în IPO 32.1 din Documentele de 
Licitație. Orice greșeală în stabilirea ratei de schimb poate fi corectată de către Angajator. 
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