
INVITAŢIE PENTRU DEPUNEREA OFERTELOR 

Republica Moldova 
 

Reabilitarea drumului R16 Balţi-Făleşti-Sculeni 
 

Lot 1: km 4+800-km 30+270 
Lot 2: km 30+270-km 59+480 

 

No.RSP/2013/OT/W6/03-04 
 
Această Invitaţie pentru depunerea ofertelor urmează Anunţul General de Achiziţii No. 7233-
GPN-45094 publicat pe pagina web a BERD, la Oportunităţi de Achiziţie pe data de 25 
Noiembrie 2013. 

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii Drumurilor reprezentat de Administraţia de Stat a 
Drumurilor (în continuare Beneficiar) intenţionează să utilizeze o parte din împrumutul Băncii 
Europene de Investiţii (în continuare Banca) în scopul Reabilitării drumului R16 Balţi-Făleşti-
Sculeni km 4+800-km 30+270, km 30+270-km 59+480. 
 
Beneficiarul invită la trimiterea ofertelor sigilate de la antreprenori pentru următoarele 
contracte care vor fi finanţate din o parte din împrumut:  
 
“Reabilitarea drumului R16 Balţi-Făleşti-Sculeni: 

• Contract RSP/W6/03: km 4+800 – km 30+270; 
• Contract RSP/W6/04: km 30+270 – km 59+480. 

 
Drumul R16 reprezintă o porţiune importantă în coridorul ce traversează nordul Moldovei de la 
Sculeni spre Bălţi şi formează o parte integră din conexiunea internaţională dintre România şi 
Ucraina. 
 
Lucrările sunt împărţite în două contracte care vor fi desfăşurate concomitent şi vor cuprinde: 
 
Contract RSP/W6/03: De la Bălţi începînd cu  km 4+800 şi continuînd spre intersecţia cu 
drumul R17 la km 30+270, cu o lungime de aproximativ 25.47 km, drumul urmează traseul 
existent, cu realinieri restrînse  pentru a îmbunătăţi caracteristicile geometrice, eliminarea 
riscurilor de siguranţă rutieră sau pentru evitarea suprafeţelor supuse eroziunilor puternice de 
sol. 
 
Reabilitarea include reconstrucţia stratului de asfalt, demolarea podeţelor, reconstrucţia 
podurilor, demolarea şi construcţia canalelor de scurgere, construcţia sistemului de drenaj şi 
relocarea conductelor de utilitate publică după cum e cerut şi definit în Desenele Tehnice, 
Specificaţii şi Devizul de Cantităţi. Începutul lucrărilor este preconizat pentru februarie 2015, 
iar timpul de executare este de 24 de luni. 

 
Lucrările principale vor consta în: 

 
• Reabilitarea a trei poduri; 
• Aproximativ 410.842 m3 de lucrări de terasament; 
• Reciclarea la rece a 29.266 m3 de asfalt; 
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• Aşternerea a 206.517 m2 de strat de bază din beton asfaltic M II, cu grosimea 40 
mm; 

• Aşternerea a 204.201 m2 de strat de uzură  din beton asfaltic stabilizat cu fibre, 
cu grosimea 40 mm. 
 

Contract RSP/W6/04: Începînd de la intersecţia drumul R17 spre Sculeni la km 30+270, 
cu o lungime de aproximativ 29.21 km pînă la km 59+480, drumul cuprinde, în mare parte, 
două benzi, o parte carosabilă, drum asfaltat, care urmează traseul existent, cu realinieri 
restrînse pentru a îmbunătăţi caracteristicile geometrice, eliminarea riscurilor de siguranţă 
rutieră sau pentru evitarea suprafeţelor supuse eroziunilor puternice de sol. 
 
Reabilitarea include reconstrucţia stratului de asfalt, demolarea podeţelor, reconstrucţia 
podurilor, demolarea şi construcţia canalelor de scurgere, construcţia sistemului de drenaj şi 
relocarea conductelor de utilitate publică după cum e cerut şi definit în Desenele Tehnice, 
Specificaţii şi Devizul de Cantităţi. Începutul lucrărilor este preconizat pentru februarie 2015, 
iar timpul de executare este de 24 de luni. 
 
Lucrările principale vor consta în: 

• Reabilitarea a patru poduri; 
• Aproximativ 205,633 m3 de lucrări de terasament; 
• Reciclarea la rece a 33,660 m3 de pavaj din beton asfaltic; 
• Aşternerea a 245,104 m2 de strat de bază din beton asfaltic M II, cu grosimea 60 

mm; 
• Aşternerea a 242,469 m2 de strat de uzură , cu grosimea 40 mm. 

 
Lucrările sunt împărţite în contracte după cum urmează: 
 

• Contract RSP/W6/03: Reabilitarea drumului R16 Balti-Falesti-Sculeni, km 4+800 - 
km 30+270; 

• Contract RSP/W6/04: Reabilitarea drumului R16 Balti-Falesti-Sculeni, km 30+270 
- km 59+480. 

Toate companiile şi asocierile eligibile sunt invitate să-şi înainteze ofertele. 
 
Companiile pot să plaseze ofertele pentru unul sau ambele contracte. Pentru fiecare contract se 
va propune cîte un preţ separat. Companiile care vor să ofere o reducere de preţ în cazul 
acordării a mai mult decât un singur contract trebuie sa specifice în Oferta lor reducerea 
aplicabilă pentru fiecare contract. Reducerile de preţ sau discount-ul, care pot fi oferite la 
preţurile per unitate excluzînd súmele provizionale şi/sau cheltuielile neprevăzute, trebuie 
prezentate în conformitate cu ITT 14.4. 
 
Licitaţia publică este deschisă tuturor companiilor eligibile care, în scopul de a primi orice 
modificări ori clarificări referitor la Documentele de Licitaţie,  trebuie să se înregistreze prin 
completarea Formularul de Înregistrare disponibilă pe site-ul beneficiarului 
http://files.asd.md/ProcurementW6/WorksW6/TD_R6_and_R6/R16_Registration_Form.pdf 
Formularul de înregistrare completat se va trimite responsabilului de proiect, prin fax sau la 
adresa de e-mail de mai jos. Înregistrarea se va finaliza atunci când o companie primește un 
număr de înregistrare de la beneficiar. La îndeplinirea formularul de înregistrare compania 
poate opta pentru una dintre modalităţile de obţinere a Documentelor de Licitaţie, sau a oricăror 
alte  modificări sau clarificări la Documentele de Licitație, în modul următor: 
(i) în mod gratuit prin e-mail la depunerea unei cereri la adresa de mai jos, și  
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(ii) cu titlu gratuit în format electronic, la adresa de mai jos.  
(iii) în mod gratuit pe site-ul oficial al Administrației de Stat a Drumurilor (www.asd.md) 
 
Toate ofertele trebuie să fie însoțite de o Garanție bancară necondiționată (sau “la cerere”)  în 
valoare de:  

• 400.000,00 EUR (patru sute de mii de euro) pentru Contractul 1.  
• 400.000,00 EUR (patru sute de mii de euro) pentru Contractul 2.  
• 800.000,00 EUR (opt sute de mii de euro) pentru Contractul 1 și Contractul 2. 

Ofertele trebuie depuse la adresa de mai jos înainte sau pe data de 20 noiembrie 2014 Ora: 
10:00 (ora locală). La aceiaşi dată ofertele vor fi deschise public în faţa reprezentanţilor 
companiilor participante care vor să asiste la deschidere.  
 
Adresa Beneficiarului este:  
 
În atenţia: Dl. Gheorghe Curmei,  
Addresa: Administraţia de Stat a Drumurilor, str. Bucuriei 12A, Chişinău, MD 2004, 
 Republica Moldova  
Telefon:       +373 22 740750 
Fax:             +373 22 741219 
E-mail:        gheorghe.curmei@asd.md 
 
Termenul limită de depunere a ofertelor este: 20 noiembrie 2014 Ora: 10:00 (ora locală). 
Companiile nu au posibilitatea de a depune ofertele electronic. 
 
Deschiderea ofertelor va avea loc la:  
Administrația de Stat a Drumurilor, str. Bucuriei 12 A, oficiul 400, Chișinău, MD 2004, 
Republica Moldova  
Data: 20 noiembrie 2014  
Ora: 10:15 a.m. (Ora locală). 
 
Ofertanții potențiali pot obține informații suplimentare, să examineze și să achiziționeze 
documentele de licitație la sediul: 
 
În atenția: Dl Serghei Polisciuc, responsabil de proiect  
Adresa: Str. Bucuriei 12a, Chișinău, MD 2004, Republica Moldova  
Telefon: +373 22 740750  
Numărul de fax: +373 22 741219  
Adresa de poștă electronică: procurement@asd.md 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data:  29 septembrie, 2014 
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