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RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICĂRI ADRESATE  

DE CĂTRE OPERATORII ECONOMICI CARE AU SOLICITAT  

ACCES LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE 

 

În atenția operatorilor economici interesați de participarea la procedurile de achiziție aferente 

obiectivului de investiție: „Lucrări privind execuția conductei de interconectare a Sistemului 

de Transport Gaze Naturale din România cu Sistemul de Transport Gaze Naturale din 

Republica Moldova- Faza II- direcția Iași-Ungheni-Chișinău”, respectiv: 

I. Conductă transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar cu o lungime de 26,070 km, 

amplasat pe teritoriul raioanelor Ungheni și Nisporeni, unitățile administrative 

Zagarancea, Todirești, Pîrlița, Rădenii Vechi, Alexeevca, Milești; 

II. Conductă transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar cu o lungime de 35,890 km, 

amplasat pe teritoriul raionului Călărași, unitățile administrative Temeleuți, Vălcineț, 

Peticeni, Călărași, Pitușca, Sadova; 

III. Conductă transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32,180 km, 

amplasat pe teritoriul raionului Strășeni, unitățile administrative Vorniceni, Căpriana, 

Pănășești, Strășeni, Ghelăuza, Rădeni, Negrești, Roșcani, Siret; 

IV. Conductă transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar cu o lungime de 15,860 km, 

amplasat pe teritoriul raionului Chișinău, unitățile administrative Ghidighici, Grățiești, 

Stăuceni, Chișinău, Tohatin. Racordul Ghidighici cu diametrul DN300, are lungimea 

de 2,6 km, amplasat pe UAT Ghidighici. 

VI. Conductă de distribuție gaze naturale SRM Tohatin- CET Chișinău și SRM Tohatin- 

distribuție Chișinău; Conductă de racord SRM Ghidighici- SRM Petricani și conductă 

de racord SRM Petricani- Sistem distribuție Chișinău, constând în: 

- Conductă de racord (P = 0,6 ÷1,2 MPa) SRM Ghidighici – SRM Petricani și conductă de 

racord SRM Petricani – sistem distribuție Chișinău; 

- Conducte distribuție gaze naturale SRM Tohatin – CET 2  Chișinău (P = 0,3 MPa)   și SRM 

Tohatin – Distribuție Chișinău (P = 0,3 MPa) -  

 

În baza Art. 132 din Hotărârea ANRE nr. 24/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului 

privind procedurile de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate în activitatea 

titularilor de licenţă din sectoarele electroenergetic, termoenergetic, gazelor naturale şi a 

operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, Comisia de 

Achiziții comunică următoarele răspunsuri la solicitările de clarificări adresate de către 

operatorii economici care au solicitat acces la documentația de atribuire: 
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TEHNIC ȘI ECONOMIC 

 

 

 Întrebarea nr. 2: 

„Vă rugăm să ne precizați modelul de recapitulație care se va aplica la închiderea devizelor 

(coeficientul CAM).” 

Răspuns la întrebarea nr. 2:  

La închiderea devizelor (coeficientul CAM) care se va lua în calcul este de 2,25%. 

 

 Întrebarea nr. 3: 

„Referitor la cifra de afaceri pe ultimii 3 ani, respectiv bilanțurile contabile, vă rugăm să 

precizați dacă acestea se vor depune pentru anii 2015, 2016, 2017 ținând cont că pentru anul 

financiar 2018 există numai balanța contabilă la finele lunii noiembrie.” 

Răspuns la întrebarea nr. 3:  

Cifra de afaceri luată în considerare este cea evidențiată  pe ultimele 3 bilanțuri anuale depuse 

la ANAF, respectiv pentru anii 2015, 2016 și 2017. 

 

 Întrebarea nr. 4: 

„În formularul de ofertă F4 se va trece valoarea cu cheltuieli diverse și neprevăzute conform 

centralizator Cheltuieli pe obiectiv sau valoarea fără aceste cheltuieli?” 

Răspuns la întrebarea nr. 4:  

În formularul de ofertă F4 se va trece valoarea fără cheltuieli diverse și neprevăzute. 

 

 Întrebarea nr. 5: 

„Referitor la Scrisoarea de Garanție Bancară vă rugăm să modificați Formularul F5 astfel 

încât să se țină cont de cerința de la pagina 13 din caietul de sarcini, unde se precizează că: 

<<..Emitentul SGB se va angaja necondiționat și irevocabil, să plătească 

Beneficiarului…>>” 

Răspuns la întrebarea nr. 5:  

Formularul F5 a fost modificat corespunzător și este anexat prezentei adrese. 

 

 Întrebarea nr. 6: 

„Vă rugăm să precizați în ce obiecte se vor încadra devizele: 

- 7414 – 1.2.1/1 Pregătire culoar de lucru; 

- 7415 - 1.3.1/1 Refacere amplasament; 

-7443 – 2.1/1/1 Reabilitare drumuri de acces L=1800m; 

- 7444 – 1.2.2/1 Pregătire culoar de lucru; 

- 7445 - 1.3.2/1 Refacere amplasament; 

- 7662 - 1.3.9/1 Lucrări necesare pentru protectia mediului; 

Deoarece aceste devize nu se regasesc in formularul F2 si nici in devizele pe obiecte.” 

Răspuns la întrebarea nr. 6:  

Devizele se vor cota astfel: 



3/3 

 

- 7414, 7415, 7443 la obiectul Raion Chișinău; 

- 7444 și 7445 la obiectul racordul Ghidighici; 

- 7662 la obiectul Lucrări pentru protecția mediului. 

 

 Întrebarea nr. 7: 

„Referitor la demonstrarea Lichidității curente menționăm că aceasta se poate demonstra 

doar pentru anul fiscal 2017 datorită faptului că pentru anul 2018 bilanțul contabil se 

eliberează în cursul lunii mai a anului curent.” 

Răspuns la întrebarea nr. 7:  

Lichiditatea curentă se calculează pe baza valorilor cuprinse în ultimul bilanț anual depus la 

ANAF, respectiv bilanțul anului 2017. 

 

 Întrebarea nr. 8: 

„Referitor la calculatiile de pret ce se regasesc la finalul fisierului Proiect Tehnic(fara valori), 

va rugam să clarificati in ce scop sunt evidentiate analizele de pret de la paginile 184-197. 

Acestea trebuie atasate la oferta financiară? Va rugam de asemenea sa ne specificati ce 

reprezinta coeficientii 10,5% cheltuieli generale si 0,5%cheltuieli de desfacere.” 

Răspuns la întrebarea nr. 8:  

Calculațiile de preț sunt informative iar ofertantul poate folosi tehnologii proprii de realizare. 

În formularele F3 acestea se gasesc prescurtate ca C.P. 

 

 Întrebarea nr. 9: 

„Avand in vedere ca în formularul F1 este cuprins si capitolul 5.1 organizare de santier, va 

solicitam sa clarificati modalitatea de ofertare, intrucat nu exista liste de cantitati aferente.” 

Răspuns la întrebarea nr. 9:  

Fiecare ofertant va cota în formularul F1, la Cap. 5.1 organizare de șantier, cuantumul necesar 

pentru aceste activități.   

 

SOLICITARE PRIVIND DECALAREA TERMENULUI DE 

DEPUNERE A OFERTELOR 

Solicitare: 

1. Pentru procedurile IV, VI- prelungire cu 10 zile; 

Răspuns: 

Termenul-limită pentru depunerea ofertelor rămâne nemodificat: 28.01.2019, ora 10.00. 

 

Președintele Comisiei de Achiziții 

LUCA BOGDAN-AVRAM 

 

 

 

Întocmit, 

Bordi Mădălina-Georgeta 

Secretar 


