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ANUNȚ REPETAT DE PARTICIPARE LUCRĂRI 

Licitație  repetată deschisă conform ePRAG - EXACT External Wiki - EN - EC Public Wiki 
(europa.eu) 2016 

https://wikis.ec.europa.eu/display/ExactExternalWiki/ePRAG  

 

Lucrări de reparație capitală a drumului public local L103 Volovița - Vasilcău în cadrul 

proiectului ”Good and accesible roads in Comarna, Iasi and Vasilcau, Soroca”/ ”Drumuri 

bune și accesibile în Comarna, Iași și Vasilcău, Soroca” 

1. Referință: 7 

2. Procedură 

Deschisă locală 

3. Titlul programului 

Programul Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, prin intermediul 

Instrumentului European de Vecinatate si Parteneriat, Contract de finantare 

1HARD/3.1/73, Proiectul ”Good and accesible roads in Comarna, Iasi and Vasilcau, Soroca/ 

Drumuri bune și accesibile în Comarna, Iași și Vasilcău, Soroca”. 

4. Finanțare 

Contract de finanțare 1HARD/3.1/73, proiectul ”Good and accesible roads in Comarna, Iasi 

and Vasilcau, Soroca/ Drumuri bune și accesibile în Comarna, Iași și Vasilcău, Soroca” 

finanțat prin Programul Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, prin 

intermediul Instrumentului European de Vecinătate si Parteneriat,  in baza Regulamentului 

(EU) nr. 236/2014, Regulamentului (EU) nr. 232/2014, Regulamentului de Implementare al 

Comisiei (EU) nr. 897/2014.  

Contractul de finanțare a fost semnat conform Deciziei nr. 104 a Comitetului Comun de 

Monitorizare al Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020 

din 18.03.2021 pentru a acorda un grant proiectului cu toate amendamentele și 

completările ulterioare. 

Co-finantarea contractului este asigurata de Consiliul Raional SOROCA, Republica 

Moldova. 

https://wikis.ec.europa.eu/display/ExactExternalWiki/ePRAG
https://wikis.ec.europa.eu/display/ExactExternalWiki/ePRAG
https://wikis.ec.europa.eu/display/ExactExternalWiki/ePRAG
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5. Autoritatea Contractantă 

Consiliul Raional SOROCA, Republica Moldova 

Str. Ștefan cel Mare, 5/ Or. Soroca, MD-3000 / Republica Moldova   

SPECIFICAȚIILE CONTRACTULUI  

6. Descrierea contractului 

Lucrările de reparație capitală a drumului public local L103 Volovița - Vasilcău în cadrul 

proiectului ”Good and accesible roads in Comarna, Iasi and Vasilcau, Soroca/ Drumuri bune și 

accesibile în Comarna, Iași și Vasilcău, Soroca” cuprind următoarele: 

• lucrări de reabilitare L103 Volovița-Vasilcău - importanță deosebită, efectuând 

conexiunea pentru patru localități, și anume: Ruslanovca, Inundeni, Trifăuți și Vasilcău, cu 

traseul național R14 Sărăteni-Soroca, descrise după cum urmează: 

Traseul drumului în plan orizontal 

DEȚINĂTORUL INFRASTRUCTURII: Consiliul Raional Soroca. 

Traseul drumului în plan orizontal rulează pe extravilanul localităților Volovița, Alexandrul cel Bun 

și Ruslanovca.  

Drumul auto începe la PC 0+00 la intersecția cu drumul R14 la km 73+000 și are lungimea totală 

de 3700 m. Drumul auto este existent, așadar traseul drumului auto în totalitate rulează pe terenul 

existent alocat pentru drum și nu necesită teren suplimentar.  

Reieșind din situația existentă deja construită, din situația cu ocuparea terenurilor, precum și a 

analizei elementelor planului drumului existent și a teritoriului adiacent drumului, documentația 

elaborată stabilește următoarele decizii de bază: 

− Amplasarea traseului drumului auto la 100% în condițiile existente. 

− Baza este proiectarea unui drum de categoria a IV-a cu 2 benzi de circulație conform NCM 

D.02.01: 2015, 

− În plan sunt înscrise curbe circulare cu valoare minimă de 30 m și 40 m care se încadrează 

maximal în situația existentă, excluzând înstrăinări de terenuri agricole și strămutări de linii 

electrice aeriene. Razele satisfac cerințele normativelor cu înscrierea devierilor și supralărgirea 

părții carosabile și organizarea circulației rutiere de restricționare. 

− Organizarea și planificarea a  drumurilor laterale spre câmp, prevăzute cu structură rutieră 

provizorie. 

 

Terasamentul drumului auto 
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Sectorul cercetat a drumului auto L103.1 Volovița – Vasilcău, km 0.0 – 3.7 conform hărții 

administrative, este amplasat pe teritoriul Raionului Soroca. 

 

Structura rutieră 

Conform variantelor cercetate, menționate în Studiul de fezabilitate, spre realizare se propune 

varianta cu îmbrăcăminte rutieră din beton de ciment, reieșind din factorii economici. 

 

Durata de realizare a lucrării 

Conform Studiului de fezabilitate aceasta este de 12 luni. 

 

Date tehnice-economice generale 

Studiu de fezabilitate pentru lucrările de reparație a porțiunii de drum L103.1 Volovița – Vasilcău, 

km 0.0 – 3.7 cu lungimea de 3.70 km 
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7. Numărul și titlurile loturilor 

Doar un singur lot 

                            TERMENI DE PARTICIPARE 

8. Eligibilitate și reguli de origine 

Participarea este deschisă pentru toate persoanele fizice și juridice (care participă fie 

individual, fie într-un grup – consorțiu – de ofertanți) care sunt stabilite efectiv într-un Stat 

Membru al Uniunii Europene ori într-o țară sau un teritoriu eligibil așa cum sunt definite în 

Regulamentul (EU) Nr. 236/2014 care stabilește reguli și proceduri comune pentru 

implementarea instrumentelor Uniunii pentru acțiuni externe (RIC) pentru Instrumentul 

aplicabil pentru care contractul este finanțat (vezi secțiunea 22 de mai jos). Participarea 

este de asemenea deschisă  pentru organizațiile internaționale. Toate materialele din acest 

contract trebuie să provină din una sau mai multe dintre aceste țări. Cu toate acestea, ele 

pot proveni din orice țară în cazul în care cantitatea de materiale ce urmează să fie 

achiziționată este sub 100.000 de euro per achiziție. 



15 January 2016 Page 5 of 8 

2. Anunt participare licitatie.docx 

9. Motive de excludere 

Ofertanții trebuie să trimită o declarație semnată, inclusă în Formularul de Licitație pentru 

Contractare Lucrări pentru a demonstra că nu se află în niciuna dintre situațiile menționate 

la punctul 2.3.3. din Ghidul Practic. 

10. Numărul de oferte 

Ofertanții pot trimite doar o propunere per lot. Propunerile pentru o parte a lotului nu vor 

fi luate în considerare. Fiecare ofertant poate specifica în propunerea sa faptul că oferă 

reducere. Ofertanții nu pot trimite o propunere pentru o altă variantă pe lângă propunerea 

pentru contractare solicitată în dosarul de licitație.  

11. Garanția de participare la licitație 

11.1 Ofertanții trebuie să asigure o garanție de participare la licitație să fie egală cu 
201435,35 MDL (echivalent a 10204,58 EUR, cursul InforEuro din luna mai 2022 afișat 
pe site-ul Comisiei Europene https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-
guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-
inforeuro_en) reprezentând aproximativ 1% din valoarea estimata din bugetul în 
valoare de 1,020,457.87 EUR disponibil pentru contract (suma indicată în anunțul de 
contractare). Garanția inițială trebuie să fie inclusă în oferta inițială. Această garanție le 
va fi restituită ofertanților respinși o dată ce licitația a fost încheiată și ofertanților 
acceptați o dată cu semnarea contractului de către toate părțile implicate. Acesta taxa 
trebuie să  fie transferată în contul bancar  al Autorității Contractante solicitate anterior prin 
email projects.cr.soroca@gmail.com 

TAXA DE PARTICIPARE  

Taxa de participare trebuie să fie egală cu echivalentul a 0,1% din suma ofertei prezentate de 
către ofertant si trebuie să  fie transferată în contul bancar  al Autorității Contractante solicitate 
anterior prin email projects.cr.soroca@gmail.com. Ofertanții, care au participat in cadrul primului 
apel de oferte și au plătit taxa de participare, sunt scutiți de plată repetată.  

12. Garanția bunei execuții 

Ofertantul acceptat va fi rugat să asigure o garanție de bună execuție în valoare de 10% din 

valoarea contractului la semnarea acestuia. Această garanție trebuie trimisă împreună cu 

restituirea contractului semnat nu mai târziu de 30 de zile după ce ofertantul primește 

contractul semnat de Autoritatea Contractantă. Dacă ofertantul selectat nu oferă o astfel 

de garanție în perioada menționată, contractul este invalidat și un nou contract poate fi 

întocmit și trimis ofertantului care a furnizat următoarea cea mai ieftină propunere 

conformă. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_en
mailto:projects.cr.soroca@gmail.com
mailto:projects.cr.soroca@gmail.com


15 January 2016 Page 6 of 8 

2. Anunt participare licitatie.docx 

13. Întâlnire de informare și/sau vizită la fața locului 

O întâlnire de informare opțională și/sau vizită la fața locului va avea loc pe data de 

25.08.2022, ora 14,00, la teren, PC 0 + 00, intersecția cu R14 km 73+ 00, persoana de 

contact pentru confirmarea participării este managerul de proiect  în persoana Asea 

Railean, tel. +373 69182226, E-mail: projects.cr.soroca@gmail.com    

14. Validitatea ofertei 

Ofertele trebuie să rămână valide pentru o perioadă de 90 de zile după termenul-limită de 

trimitere a ofertelor. În circumstanțe excepționale, Autoritatea Contractantă poate solicita, 

înainte de expirarea perioadei de validitate, ca ofertanții să extindă validitatea ofertei 

pentru o anumită perioadă. 

15. Perioada de implementare a sarcinilor 

12 luni de Ordinul de începere a lucrărilor. 

 

CRITERII DE SELECȚIE ȘI ATRIBUIRE 

16. Criterii de selecție 

Conform criteriilor folosite în secțiunea 12.2 a Instrucțiunilor pentru Ofertanți: 

Capacitatea economică și financiară a candidatului: 

• Cifra de afaceri medie anuală a ofertantului în ultimii 3 ani trebuie să fie de cel puțin 

40287069,56 MDL (sau echivalent a 2,040,916.00 EUR, cursul InforEuro din luna mai 

2022 afișat pe site-ul Comisiei Europene https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-

beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_ro ), reprezentând aproximativ dublul valorii 

estimate fără TVA a contractului de lucrări.  

Capacitatea tehnică și profesională a candidatului: 

• Trebuie să fi finalizat cel puțin 3 proiecte de aceeași sumă/complexitate ca și lucrările 

vizate de ofertă și implementate în ultimii: 5 ani, de la termenul-limită de depunere al 

ofertelor. Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a solicita copii ale 

certificatelor de acceptare finală semnate de autoritățile de supraveghere/Autoritatea 

Contractantă cu privire la proiectele în cauză.  

17. Criterii de atribuire 

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic este oferta conformă din 

punct de vedere tehnic care are cel mai bun raport calitate-preț. 

mailto:projects.cr.soroca@gmail.com
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_ro
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_ro
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_ro
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LICITAȚIA 

18. Cum să obțineți dosarul de licitație  

Dosarul de licitație este disponibil site propriu la link: 
www.soroca.org.md/index.php/home/proiecte-finantate-din-surse-externe/1623-anunt-repetat-initiere-
a-procedurilor-locale-de-licitatie-repetata-deschisa-conform-eprag-exact-external-wiki-en-ec-public-wiki-

europa-eu-2016  și publicat pe site-ul  Consiliul Raional Soroca (org.md)  www.soroca.org.md  sau 
pe siteul   https://ro-md.net/ro/despre-program/achizitii-publice   precum și  la adresa 
următoare: Str. Viilor nr. 15/36 mun. Soroca, MD-3000/Republica Moldova, email 
projects.cr.soroca@gmail.com 

De asemenea, este disponibil pentru consultare la Autoritatea Contractantă, adresa 

regăsindu-se la punctul 5 de mai sus. Ofertele trebuie trimise folosind formularul de 

licitație standard inclus în dosarul de licitație, a cărui format și instrucțiuni trebuie 

respectate întocmai.  

Ofertanții care au întrebări în legătură cu această ofertă trebuie să le trimită în scris la 

adresa Str. Viilor nr. 15/36 mun. Soroca, MD-3000 / Republica Moldova, email 

projects.cr.soroca@gmail.com   (menționați referința de publicare de la punctul 1) cu cel 

puțin 21 de zile înainte de termenul-limită de trimitere a ofertelor specificat la punctul 19.  

Autoritatea Contractantă trebuie să răspundă la toate întrebările ofertanților cu cel puțin 11 zile 
înainte de termenul-limită de trimitere a ofertelor. Eventualele clarificări sau schimbări minore 
aduse dosarului de licitație vor fi publicate cu minim 11 zile înainte de termenul-limită de 
trimitere pe site-ul www.soroca.org.md/index.php/home/proiecte-finantate-din-surse-externe/1623-
anunt-repetat-initiere-a-procedurilor-locale-de-licitatie-repetata-deschisa-conform-eprag-exact-external-

wiki-en-ec-public-wiki-europa-eu-2016 , site-ul propriu link  Consiliul Raional Soroca (org.md)  
www.soroca.org.md sau pe https://ro-md.net/ro/despre-program/achizitii-publice   precum și  
la adresa următoare: Str. Viilor nr. 15/36 mun. Soroca, MD-3000/Republica Moldova, email 
projects.cr.soroca@gmail.com 

19. Termenul-limită de trimitere a ofertelor 

Data de 15.09.2022, ora 14:00 EEST.  

Programul de lucru al Autorității Contractante este de luni pana vineri, orele 10.00 – 16.00. 

Orice ofertă primită de Autoritatea Contractantă după acest termen-limită nu va fi luată în 

considerare. 

20. Ședința publică de deschidere a ofertelor 

Data de 15.09.2022, ora 14:00 EEST, la sediul Autorității Contractante, respectiv la sediul 

Str. Viilor nr. 15/36 mun. Soroca, MD-3000/Republica Moldova. 

http://www.soroca.org.md/index.php/home/proiecte-finantate-din-surse-externe/1623-anunt-repetat-initiere-a-procedurilor-locale-de-licitatie-repetata-deschisa-conform-eprag-exact-external-wiki-en-ec-public-wiki-europa-eu-2016
http://www.soroca.org.md/index.php/home/proiecte-finantate-din-surse-externe/1623-anunt-repetat-initiere-a-procedurilor-locale-de-licitatie-repetata-deschisa-conform-eprag-exact-external-wiki-en-ec-public-wiki-europa-eu-2016
http://www.soroca.org.md/index.php/home/proiecte-finantate-din-surse-externe/1623-anunt-repetat-initiere-a-procedurilor-locale-de-licitatie-repetata-deschisa-conform-eprag-exact-external-wiki-en-ec-public-wiki-europa-eu-2016
http://www.soroca.org.md/
http://www.soroca.org.md/
https://ro-md.net/ro/despre-program/achizitii-publice
mailto:projects.cr.soroca@gmail.com
mailto:projects.cr.soroca@gmail.com
http://soroca.org.md/index.php/home/proiecte-finantate-din-surse-externe
http://soroca.org.md/index.php/home/proiecte-finantate-din-surse-externe
http://soroca.org.md/index.php/home/proiecte-finantate-din-surse-externe
http://www.soroca.org.md/
http://www.soroca.org.md/
https://ro-md.net/ro/despre-program/achizitii-publice
mailto:projects.cr.soroca@gmail.com
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Limba procedurii 

Toată comunicarea în scris pentru această licitație și pentru contract trebuie să fie în limba 

romana.  

21. Repetarea lucrărilor similare 

Ulterior contractului inițial ce reiese în urma procedurii curente de licitație, lucrările noi ce 

constau în repetarea unor lucrări similare, în valoare de până la aproximativ 0 lei (MLD), 

pot fi încredințate contractantului inițial printr-o procedură negociată fără a publica 

anterior un anunț de contractare, dacă noile lucrări sunt în esență în conformitate cu 

același proiect.  

22. Baza legală1 

Regulamentul (EU) Nr. 236/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 

2014 ce stabilește reguli și proceduri comune pentru implementarea instrumentelor 

Uniunii pentru finanțarea acțiunii externe și Programul Operațional Comun Romania – 

Republica Moldova 2014-2020, Regulamentul (EU) nr. 232/2014 care stabilește un 

Instrument European de Vecinătate și Parteneriat (IEVP), cu toate modificările și 

completările ulterioare – vezi Anexa A2 a Ghidului Practic de la următoarea pagină web: 

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do. 

 

 

Asea Railean  

Manager de proiect  

 

1 Vă rugăm să menționați orice informație relevantă care ar putea avea un impact asupra regulilor de participare (de 

exemplu, geografice sau tematice sau pe termen lung/scurt). 

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do

