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*** 

DOCUMENTUL DE CLARIFICĂRI 
Nr. 3 

Răspunsuri la cererile de clarificare primite 
din partea potențialilor ofertanți 

Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 11, 

Contractul 1: LRIP/W3/01: „Drum L313 M2-Drum de 
acces spre satul Micleşti km 0+000 - km 5+000” şi „Drum 
L314 M2 - Peresecina - Hîrtopul Mare - Ohrincea km 
1+640 - km 15+390” 

Contractul 2: LRIP/W3/02: „L314 Drum de ocolirea s. 
Izbiste, km 15 + 390 - km 19 + 810” şi „Drum L314 M2 - 
Peresecina - Hîrtopul Mare - Ohrincea km 19+810 - km 
24+300” 

*** 

LNC Nr. LRIP/W3/01-02 

*** 

Emis la data de 1 februarie, 2019 
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Avînd în vedere complexitatea proiectului şi a faptului că perioada de elaborare a ofertei s-a suprapus 
cu perioada sărbatorilor de iarnă, vă rugăm sa acceptaţi decalarea datei de depunere a ofertelor cu 
minim 14 zile lucrătoare faţă de data comunicată prin documentatia de licitatie. 

Răspuns 1: 

Având în vedere că la IPO 10.1 se specifică - ,,Limba de prezentare a ofertei este : Engleza" şi tot la 
acest punct se specifica faptul că ,,Limba pentru traducerea documentaţiei suport şi a materialelor 
tipărite este Engleza sau Romana'',vă rugăm să ne confirmati faptul că ofertanţii pot prezenta 
documentele suport ale celor declarate în formularele de licitaţie (ex. documentele ce se solicită a fi 
prezentate ataşat formularelor ELI 1, ELI2, FIN 3.1, EXP 4.2a, 4.2b, etc) în limba româna sau 
engleză. 

Răspuns 2: 

Vă rugăm să ne comunicaţi dacă în situaţia în care ofertantul depune oferta pentru ambele loturi,vă 
rugăm să ne confirmaţi că se va depune un singur colet cu documente suport ale îndeplinirii în mod 
cumulativ a cerinţelor enunţate în Documentaţia de licitaţie aferente fiecărui lot în parte. 

Răspuns 3: 

Referitor la cerinţa 3.1 privind Capacitatea financiară, vă rugăm să ne confirmaţi că în situaţia în care 
se participă în asociere cerinţa se va îndeplini prin cumularea valorilor resurselor financiare pe care 
fiecare asociat le poate furniza, respectiv că se poate ca cerinta sa fie îndeplinita doar de către 
unul dintre asociaţi. 

Răspuns 4: 

1. Întrebare

Vă informăm că data limită de prezentare a ofertelor este stabilită pentru data de 13 februarie 2019. 
Vă rugăm să consultaţi Amendamentul Nr. 1 la Documentele de Licitaţie.  

2. Întrebare

Confirmăm faptul că ofertanţii pot prezenta documentele suport declarate în formularele de licitaţie 
fie în limba româna sau engleză, în dependenţă de limba de prezentare a ofertei. 

3. Întrebare

Procedura de licitaţie constă din 2 contracte separate. Prin urmare, pentru fiecare contract, ofertantul 
este solicitat să depună separat documentele de suport care ar demonstra conformitatea cu cerinţele 
din documentele de licitaţie. 

4. Întrebare

În conformitate cu Documentele de Licitaţie, Secțiunea III – Criterii de Evaluare și Calificare, pct.3.1 
Capacitatea financiară, (i) şi (ii), în caz de asociere „Toate părţile combinate trebuie să îndeplinească 
cerinţa”, respectiv cerinţa poate fi îndeplinită prin cumularea valorilor resurselor financiare pe care 
fiecare asociat le poate furniza sau prin îndeplinirea cerinţei doar de către un singur asociat. 
În cazul pct. 3.1 (iii), fiecare membru al asocierii trebuie să îndeplinească cerinţa. 
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Cu privire la procesul de achiziţie, este posibil de a depune copiile documentelor solicitate , certificate 
de către Stat în domeniul achiziţiilor. 

Răspuns 5: 

Este posibil de a primi plăţi în EURO? 

Răspuns 6: 

Este posibil ca data ratei de schimb în MDL pentru preţul ofertei, să fie stabilită ca fiind data depunerii 
ofertei. 

Răspuns 7: 

În care document din procesul de achiziţie poate fi specificată moneda în care se vor efectua plăţile? 

Răspuns 8: 

5. Întrebare

Avînd în vedere că întrebarea adresată este neclară și nu face careva referiri specifice la anumite părți 
din Documentele de Licitație, presupunem că se referă la constituirea companiei. 
Astfel, următoarele documente suport şi materiale tipărite care sunt parte din documentele de licitaţie, 
trebuie să fie prezentate în formă de copii ale documenteleor originale autentificate notarial, însoţite, 
în caz de necesitate, de traduceri în limba engleză sau română, conform cerinţelor documentelor de 
licitaţie: 
- Procură, 
 - Certificatul de Înregistrare, 
- Licenţa de activitate, 
- Actul Constitutiv al Companiei (Statut), 
- Bilanţele contabile auditate sau alte situaţii financiare certificate 

6. Întrebare

În conformitate cu CGC 44.1, Monede: “În cazul în care plățile sunt efectuate în monede, altele decât 
moneda țării Angajatorului specificată în CSC, cursurile de schimb folosite pentru calcularea 
sumelor plătibile vor fi cursurile de schimb stabilite în Oferta Contractorului.” 

7. Întrebare

În conformitate cu IPO 15.1: “Prețurile vor fi cotate de Ofertant în: Leu moldovenesc (MDL). 
Un ofertant care se așteaptă să suporte cheltuieli în alte monede pentru inputurile la lucrările 
furnizate din afara țării Angajatorului (denumite „cerințele valutare”) și care doresc să fie plătiți în 
mod corespunzător, indică până la trei monede străine la alegere, exprimate ca procent din prețul 
ofertei, împreună cu cursurile de schimb folosite în calcule în formularul sau formularele 
corespunzătoare incluse în Secțiunea IV – Formulare de Ofertare.” 

Conform IPO 32.1: “Moneda care va fi utilizată pentru evaluarea și compararea ofertei pentru a 
converti toate prețurile ofertei exprimate în diverse monede într-o singură monedă este: Leu 
moldovenesc (MDL).  
Sursa ratei de schimb va fi: Banca Naţională a Moldovei (http://bnm.md/en/content/official-
exchange-rates) pentru LEU Moldovenesc (MDL) şi Financial Times 
(http://markets.ft.com/research/Markets/Currencies) pentru altă valută.  
Data ratei de schimb va fi: Data deschiderii ofertei.” 

8. Întrebare
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Vă rugăm o amînare a termenului de depunere a ofertelor pentru Proiectul de Îmbunătăţire a 
Drumurilor Locale a Coridorului 11: Contractul 1 şi Contractul 2,  motivat de faptul că zilele 
nelucratoare reduse din cauza sarbatorilor şi a timpul nefavorabil nu au permis deplasarea în teren 
pentru a executa anumite măsurători, analizarea traseului. 

Răspuns 9: 

Moneda de plată poate fi specificată în „Graficul Monezilor de Plată” din documentele de licitaţie, 
Secşiunea IV – Formulare de Ofertare.  

9. Întrebare

Vă rugăm să consultaţi răspunsul nr.1. 
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