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NOTA DE CONTRACTARE A LUCRĂRILOR 

Amenajarea pistelor pentru bicicliști în municipiul Ungheni, Republica 

Moldova 

 

Adresa: str. Națională 7, municipiul Ungheni, MD-3606, Republica Moldova 

1. Referinta de publicare: 1HARD/3.1/11, Amenajare piste pentru bicicliști   

2. Procedura: Locală Deschisă  

3. Programul: Programul Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-

2020, finanțat de Uniunea Europeană 

4. Finantarea: 

Linia bugetară -3.2.2. Amenajare piste pentru bicicliști, Contractul de Grant 

1HARD/3.1/11 / 04.03.2022  

5. Autoritatea Contractanta: 

Primăria municipiului Ungheni 

str. Națională 7, municipiul Ungheni, Republica Moldova. 

 

 

SPECIFICATIILE CONTRACTULUI 

 

6. Descrierea Contractului 

 

 Lucrările de amenajare a pistelor pentru bicicliști în municipiul Ungheni presupune 

reparația unor porțiuni de trotuare pe străzile Decebal, Romană, Națională, Ștefan cel 

Mare, Alexandru Boico, Ion Creangă. Trotuarele și pistele pentru bicicliști vor fi 

executate din asfalt și din pavaj tip cărămidă (dimensiuni 20x10 cm, grosimea 6 cm). 

Vor fi schimbate bordurile de drum/trotuare și va fi amenajat spațiul adiacent 

trotuarelor. Vor fi montate indicatoare pentru dirijarea circulației pe pistele pentru 

bicicliști și va fi realizat marcaj pe piste. 

 

7. Numărul si denumirea lotului 

 

Un singur lot - Lucrări de amenajare a pistelor pentru bicicliști în municipiul 

Ungheni 
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TERMENII DE PARTICIPARE 

 

8. Eligibilitate si reguli de origine 

 

Participarea este deschisă tuturor persoanelor fizice și juridice (care participă 

individual sau în grup –consorțiu de oferte) care sunt stabilite într-un stat membru al 

Uniunii Europene sau într-o țară sau teritoriu eligibil, reglementate conform 

Regulamentul (UE) nr. 236/2014 ce stabilesc reguli și proceduri comune pentru 

implementarea Instrumentului de Asistenta Externă (CIR) aplicabil 

programului în baza căruia este finanțat contractul (a se vedea, Baza legala, de mai 

jos). Participarea este deschisă și organizațiilor internaționale. Toate bunurile în 

cadrul acestui contract trebuie să provină din una sau mai multe dintre aceste țări. Cu 

toate acestea, dacă suma este sub 100.000 de euro per achiziție, ele pot proveni din 

orice țară.  

 

9. Motive de excludere 

 

Ofertanții trebuie să depună o declarație semnată, inclusă în formularul de 

participare pentru un contract de lucrări, în sensul că nu se află în niciuna dintre 

situațiile enumerate la punctul 2.3.3 din Ghidul practic PRAG 2021.0. 

 

10. Număr de oferte 

 

Ofertanții pot depune o singură ofertă per lot. Ofertele pentru părți dintr-un lot nu 

vor fi luate în considerare. Orice ofertant poate specifica în oferta sa că va aplica o 

reducere în cazul în care oferta sa este acceptată pentru mai mult de un lot. Ofertanții 

nu pot prezenta o ofertă pentru o soluție diferită, adăugată la oferta lor pentru 

lucrările solicitate în dosarul licitației.  

 

11. Garanție de licitație 

 

Ofertanții trebuie să furnizeze o garanție de participare de 1% din bugetul prevăzut în 

contract, la momentul depunerii ofertei. Această garanție va fi restituită ofertanților 

necâștigători odată ce procedura de licitație a fost finalizată si atribuit contractul 

ofertantului câștigător. 
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12. Garanția de bună execuție 

 

Ofertantul câștigător va depune o garanție de bună execuție de 5% din valoarea 

contractului, la semnarea contractului. Această garanție trebuie depusă împreună cu 

contractul contrasemnat în termen de 30 de zile după primirea de către ofertant a 

contractului semnat de către autoritatea contractantă. Dacă ofertantul selectat nu 

furnizează o astfel de garanție în această perioadă, contractul va deveni nul, iar un 

nou contract poate fi redactat și trimis ofertantului care a depus următoarea oferta 

cea mai ieftină.  

 

13.Informații și vizita pe teren 

 

Ședințe de informare obligatorie și vizite pe teren va avea loc pe data de 

29.06.2022, ora 11.00, Primăria municipiului Ungheni.  

 

Candidații vor delega obligatoriu un specialist calificat în domeniul 

construcțiilor, pentru participare la vizita organizată. 

În condițiile situației epidemiologice provocate de COVID-19, 

participanții vor respecta toate măsurile de protecție. 

 

Este necesar înregistrarea prealabilă. 

Informații de contact pentru înregistrare în lista de participare: 

Tel: 0236 26501 / 069729897, Email: racovita.tatiana1@gmail.com . 

 

14. Valabilitatea ofertei 

 

Ofertele trebuie să fie valabile pentru o perioadă de 90 de zile de la termenul limită de 

depunere a ofertelor. În situații excepționale Autoritatea Contractantă poate, înainte 

de expirarea perioadei de valabilitate, să solicite ca ofertanții să extindă valabilitatea 

ofertelor pentru o anumită perioadă. 

 

15. Perioada de implementare a sarcinilor  

 

Perioada de executarea a lucrărilor de amenajare a pistelor pentru bicicliști în 

municipiul Ungheni este de 15 luni. 

 

 

 

mailto:racovita.tatiana1@gmail.com
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SELECTAREA ȘI CRITERII DE ATRIBUIRE 

 

16. Criteriile de selectare 

 

În conformitate cu criteriile utilizate în sectiunea 12.2 din Instrucțiunile pentru 

Ofertanți. 

 

17. Criteriile de atribuire 

 

Cea mai avantajoasă ofertă economică este oferta licitată din punct de vedere tehnic 

cu cel mai mic preț. 

 

 

LICITAȚIA 

 

18. Cum se obține dosarul de licitație 

 

Dosarul de licitație este disponibil pe paginile web: http://ungheni.md/achizitii-publice/ 

De asemenea, este disponibil pentru consultare la sediul Autorității Contractante, 

adresa este indicată în punctul 5 de mai sus.  

Ofertele trebuie depuse completând formularul standard de participare, inclus în 

dosarul licitației, al cărui format și instrucțiuni trebuie respectate cu strictețe. 

Ofertanții care au întrebări legate de această licitație trebuie să le adreseze în scris la: 

adresa de email racovita.tatiana1@gmail.com cu cel puțin 21 de zile înainte de 

termenul limită de depunere a ofertelor, conform punctului 19.  

Autoritatea contractantă trebuie să răspundă tuturor întrebărilor  ofertanților cu cel 

puțin 11 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. 

Eventualele clarificări sau modificări minore referitor la dosarul licitației vor fi 

publicate cu cel puțin 11 zile înainte de termenul limită de depunere pe site-ul 

http://ungheni.md/achizitii-publice/ 

 

19. Data limita de depunere a Ofertelor:  

 

Ofertele se vor depune  pe adresa:  Primăria municipiului Ungheni, str. Națională 7, 

municipiul Ungheni, etajul 5, biroul 503 

Data limită - 12 iulie 2022, ora 10.00 

Orice ofertă primită după acest termen nu va fi luate în considerare. 

 

http://ungheni.md/achizitii-publice/
mailto:racovita.tatiana1@gmail.com
http://ungheni.md/achizitii-publice/
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20. Ședința de deschidere a ofertelor 

 

Ședința de deschidere a ofertelor va avea loc pe data de 12 iulie 2022, la ora 11.00, pe 

adresa: Primăria municipiului Ungheni, str. Națională 7, municipiul Ungheni. 

 

21. Limbajul procedurii 

 

Toată comunicarea în scris privind această procedură de licitație și acest contract 

trebuie să fie în limba română. 

 

22. Repetarea lucrărilor similare 

 

Ulterior contractului inițial rezultat din procedura de licitație curentă, lucrările noi 

care au la baza repetarea lucrărilor similare, până la valoarea estimată max. 15% din 

valoarea contractului, poate fi încredințat contractantului inițial prin procedură 

negociată fără publicarea prealabilă a unui anunț de contract, cu condiția ca lucrările 

noi să fie în conformitate cu același proiect de bază, si aceleași prețuri. 

 

23. Baza legală 

 

Regulamentul (UE) nr. 236/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 

martie 2014 de stabilire a normelor și procedurilor comune pentru punerea în 

aplicare a instrumentelor Uniunii pentru finanțarea acțiunii externe și Instrumentul 

European de Vecinătate și Programul Operațional Comun România – Republica 

Moldova 2016 – 2020.   


