INVITAŢIE LA PRECALIFICARE
Republica Moldova
Proiectul de susţinere a Programului din sectorul drumurilor
Patru contracte de lucrări de reabilitare şi construcţie a drumurilor
Prezenta Invitaţie la precalificare urmează Anunţul General de Achiziţii No. 6239-GPN-41442
publicat pe pagina web a BERD, la Oportunităţi de Achiziţie pe data de 22 Februarie 2012.
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), Banca Europeană de Investiţii
(BEI) şi Comisia Europeană (CE) au acordat Guvernului Republicii Moldova suport financiar
pentru Proiectul de susţinere a Programului din sectorul drumurilor. O parte din aceste resurse
sunt preconizate pentru plata următoarelor patru contracte de lucrări de reabilitare:
 Contract RSPSP/W04/01:
“Reabilitarea drumului R1 Chişinău-Ungheni-Sculeni, sector km 6+446 – km 24+050”
 Contract RSPSP/W04/02:
“Reabilitarea drumului R1 Chişinău-Ungheni-Sculeni, sector km 24+050– km 68+250”
 Contract RSPSP/W04/03:
“Construcţia variantei de ocolire a or. Ungheni, R1 km 96+200– km 103+913”
 Contract RSPSP/W04/04:
“Reabilitarea drumului M3 Chişinău-Giurgiuleşti sectoarele km 151+200– km 171+290
si km 179+650 - km 190+750”
Autoritatea contractantă va fi Administraţia de Stat a Drumurilor (în continuare Beneficiar) din
cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova.
Responsabilităţile beneficiarului includ: procedurile de achiziţie, managementul financiar,
administrarea contractelor, monitorizarea şi evaluarea proiectului şi programului, precum şi
raportarea.
Beneficiarul intenţionează să precalifice companii şi consorţii în urma procedurilor de achiziţie a
următoarelor contracte care urmează a fi finanţate din împrumuturi şi granturi:
Contract RSPSP/W04/01: Lucrările esenţiale includ reabilitarea drumului existent cu 2 benzi de
circulaţie şi lărgirea platformei drumului la 4 benzi de circulaţie pe o lungime de 14,7 km.
Lucrările includ, de asemenea, reconstrucţia şi reciclarea la rece a îmbrăcăminţii rutiere,
înlocuirea unor poduri mici, demolarea şi construcţia podeţelor, sistemelor de colectare şi
evacuare a apelor şi relocarea utilităţilor.
Contract RSPSP/W04/02: Reabilitarea acestei porţiuni de drum include reconstrucţia şi
reciclarea la rece a îmbrăcăminţii rutiere, reabilitarea a zece poduri, precum şi demolarea şi
construcţia podeţelor.
Contract RSPSP/W04/03: Lucrările cuprind construcţia variantei de ocolire a or.Ungheni.
Lucrările ce urmează a fi efectuate includ construcţia unui noi terasament, inclusiv aşternerea
geotextilelor, construcţia unui pasaj denivelat din grinzi prefabricate peste cale ferată, podeţe,
sisteme de colectare şi evacuare a apelor, relocarea unei porţiuni de drum paralelă cu calea
ferată, precum şi relocarea utilităţilor.
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Contract RSPSP/W04/04: Reabilitarea acestei porţiuni include aşternerea mixturilor asfaltice,
construcţia unui pod nou, reabilitarea a două poduri, reconstrucţia intersecţiei giratorii, corecţii
ale traseului în vederea îmbunătăţirii caracteristicilor geometrice, eliminarea riscurilor legate de
siguranţa rutieră sau evitarea zonelor supuse eroziunii severe a solului.
Timpul planificat pentru finalizarea lucrărilor pentru fiecare contract este de 24 de luni şi un an
pentru Perioada de Notificare a Defecţiunilor.
Precalificarea şi licitaţia pentru contractele, care urmează a fi finanţate din împrumuturile
Băncilor, este deschisă pentru companii şi consorţii din orice ţară.
Beneficiarul intenţionează să precalifice antreprenori pentru aceste 4 contracte de reabilitare şi
construcţie a drumurilor. Aplicanţii sunt invitaţi să-şi depună ofertele pentru un contract, două,
trei sau pentru toate patru contracte. Se estimează că Invitaţiile la Licitaţie vor fi publicate pe
26 iulie 2012.
Documentele de precalificare şi documentele de licitaţie vor fi întocmite în baza procedurilor de
achiziţie specificate în Politicile şi Regulile de Achiziţii ale BERD, din luna mai 2010 utilizând
formatul şi textul Documentelor de Licitaţie Standard.
Un set complet de documente de precalificare în limba engleză poate fi obţinut gratis:
(i) pe site-ul oficial al Administraţiei de Stat a Drumurilor
http://files.asd.md/ICB 01 2012/Prequalification Document RSPSP 2012 PQ01.pdf
(ii) prin poşta electronică, la prezentarea cererii pe adresa de mai jos.
Companiile cointeresate pot obţine informaţii suplimentare, precum şi documentele de
precalificare la Administraţia de Stat a Drumurilor, la adresa de mai jos, în zilele lucrătoare, între
orele 9:00 şi 17:00.
Aplicaţiile de precalificare, 1 (un) original şi 3 (trei) copii pe suport de hârtie, precum şi 1 (una)
copie pe suport electronic (CD-ROM) trebuie completate corespunzător şi furnizate pe adresa de
mai jos pîna la data de 26 Aprilie 2012, 10:00 (timp local). Documentele primite cu întârziere
pot fi respinse şi returnate fără a fi deschise.
Adresa de contact:
Dl Gheorghe Curmei
Î.S. “Administraţia de Stat a Drumurilor”
str. Bucuriei, 12-a, MD 2004,
Chişinău, Republica Moldova
Tel: (+373 22) 22 11 14
Fax: (+373 22) 74 12 19
E-mail : gheorghe.curmei@asd.md
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