INVITAŢIE PENTRU DEPUNEREA OFERTELOR
Republica Moldova

Reabilitarea Drumului R6 M1 – Ialoveni
km 0+000-km 6+550
Nr. RSP/2013/OT/W6/05
Această Invitaţie pentru depunerea ofertelor urmează Anunţul General de Achiziţii No. 7233GPN-45094 publicat pe pagina web a BERD, la Oportunităţi de Achiziţie pe data de 25
Noiembrie 2013.
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor reprezentat de către Administraţia de
Stat a Drumurilor, denumit în continuare "Beneficiar", intenţionează să utilizeze o parte din
împrumutul Băncii Europene de Investiții (Banca) pentru costurile de Reabilitarea a
Drumului R6 M1 – Ialoveni, km 00+000 - km 6+550.
Beneficiarul invita la depunerea ofertelor sigilate din partea antreprenorilor pentru următorul
contract care va fi finanţat din împrumut:
•

Contract RSP/W6/05: „Reabilitarea Drumului R6 M1 – Ialoveni, km 0+000-km
6+550”

Drumul Republican 6: M1-Ialoveni (Secțiunea M1-R3) este o secțiune de drum de 6.55 km
care face parte din drumul de ocolire a Chișinăului, ce face legătura dintre drumurile M1 și
R3. Drumul este situat aproximativ la 10 km spre vest de Centrul Chișinăului și este situat în
zona Dealurilor din Moldova Centrală (Podișuri) cu bazine hidrografice mari și pante
abrupte. Secțiunile proiectului constau dintr-o secțiune uniformă formată din 4 benzi necesare
de a fi reabilitate la Categoria 1b și din construcții noi de aproximativ 150 m de drum de
acces.
Reabilitarea include reconstrucția părţii asfaltate, demolarea și construcția podețelor,
construirea instalațiilor de drenaj, relocarea liniilor de utilități, montarea instalațiilor de
iluminare după cum este necesar și, după cum sunt definite în Desene, Specificații și Listele
de cantități.
Începerea lucrărilor este planificată a fi în luna februarie 2015 și termenul de finalizare este
de 24 luni.
Principalele lucrări vor consta în:
• Aproximativ 43.867 m3 de lucrări de terasament;
• Aproximativ 30.370 m3 de reciclare la rece a asfaltului;
• Aproximativ 125.630 m2 strat de bază din beton asfaltic M II, grosime 60 - 80 mm;
• Aproximativ 124.880 m2 strat de uzură din beton asfaltic M III, grosime 50 mm;
Toate companiile și asocierile eligibile sunt invitate să-şi depună ofertele.

Tenderul este deschis tuturor ofertanţilor eligibli care, pentru a primi orice modificări sau
clarificări la documentele de licitatie, trebuie să se înregistreze prin completarea formularului
de
înregistrare
disponibil
pe
site-ul
Beneficiarului
http://files.asd.md/ProcurementW6/WorksW6/TD_R6_and_R6/R6_Registration_Form.pdf.
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Formularul de înregistrare completat se prezintă responsabilului de proiect a beneficiarului
prin fax-ul sau e-mail-ul de mai jos. Înregistrarea va fi finalizată atunci când un potențial
ofertant primește un număr de înregistrare de la angajator. Potentialul ofertant poate alege pe
formularul de înscriere de a primi documentele de licitatie, sau oricare modificări sau
clarificări la documentele de licitație, în modul următor:
(i)
(ii)
(iii)

în mod gratuit prin e-mail la depunerea unei cereri la adresa de email mai jos,
în mod gratuit în format electronic, la adresa de mai jos, sau
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: 200.000,00 EUR (două sute de mii de euro).
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:
Att:
Adresa:

Dl Gheorghe Curmei,
Administrația de Stat a Drumurilor, Bucuriei Str. 12A, Chişinău, MD 2004,
Republica Moldova
Tel: +373 22 740750
Fax: +373 22 741219
E-mail: gheorghe.curmei@asd.md
Termenul limită de depunere a ofertelor este: Data: 20 noiembrie 2014 Ora: 10:00 (ora
locală). Ofertanții nu au opțiunea de a depune ofertele în format electronic.
Deschiderea ofertelor va avea loc la:
Administrația de Stat a Drumurilor, Bucuriei Str. 12 A, oficiul 400, Chișinău, MD 2004,
Republica Moldova
Data: 20 noiembrie 2014
Ora: 10:15 (ora locală).
Ofertanții potențiali pot obține informații suplimentare, să examineze și să achiziționeze
documentele de licitație la sediul:
Att: Dl. Serghei Polisciuc, Project Officer
Adresa: Str. Bucuriei 12a, Chișinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel: +373 22 740750
Fax: +373 22 741219
E-mail: procurement@asd.md

Data: 29 septembrie, 2014
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