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Titlul contractului: Lucrări de amenajare a rîului Durlești  pentru sectorul str.27 August-Buiucanii 

Vechi 

 

 

 

LISTA  
cu răspunsuri la intrebările  primite pînă la data de 08 septembrie 2014 

 

Nr. Întrebari adresate de ofertanți Răspunsuri 

1  Colector canalizare este desenat in 

proiect – care este perspectiva, unde este 

caietul de sarcini, proiectul? 

 

Colectorul de canalizare este 

reprezentat în proiect deoarece SA 

Apa Canal a impus prin condițiile 

tehnice la eliberarea avizului, 

proiectarea acestui colector de 

canalizare. Sursele de finanțare a 

acestui colector urmează a fi 

identificate. Acestea diferă de sursele 

de finanțare prin care se realizeaza 

amenajarea râului Durlești. 

Pentru a facilita lucrările, primăria or. 

Durlești depune eforturi pentru a 

realiza aceste două proiecte 

concomitent. 

2 Canalul se incepe de la pod – dupa cum 

stim apa pluviala nu reuşeste sa treacă 

prin găurile de desupt pod şi de aceia se 

revarsa şi inundă suprafeţele alăturate 

imediat,  private (grădini, case, etc). 

Făra a construe podul dat este nonsens 

sa aveţi canalul de scurgere ape 

pluviale. Or, pereţii canalului dat din 

palplanşe trebuie sa fie ancoraţi în 

pereţii laterali externi ai podului – cu o 

trecere, cu diferenţe de laţimi sau cum 

lipseşte soluţia tehnică? Deaceia este de 

dorit ca construcţia podului să fie iarăşi 

îndeplinită premărgător construcţiei 

canalului. Nu avem caeit de sarcini 

pentru pod si nu este proiect,  cheltuieli 

suplimentare?? 

Sectorul de râu prevăzut în proiect ce 

urmează a fi amenajat, nu include 

podul de la intersecția 27 August cu 

râul. Cu toate acestea a fost realizat 

proiectul tehnic pentru acest pod, 

reconstrucția lui fiind necesară pentru 

o bună conectare a colectorului vechi 

și cel nou ce urmeaza a fi construit. 

Desenele tehnice sunt disponibile 

pentru consultare în oficiul 

beneficiarului. 

În cazul în care vor fi identificate 

surse de finanțare adiționale va fi 

posibil construcția podului din 27 

August printr-un act adițional la 

contractul de lucrari. 

3 In proiect este aratat de la pod o parte 

acoperita cu o structura (o placa?) de 

beton cam 250 m2 si la podul pietonal 

mai jos din doua parti cam 450 m2 – 

este sau nu proiect – cum se va 

Resursele financiare disponibile nu 

acopera toate lucrările proiectate. 

Acoperirea canalului poate fi realizată 

ulterior la identificarea resurselor 

financiare adiționale. Desenele tehnice 



   
 

indeplini. Cheltuieli suplimentare? La 

acoperirea canalului cu placa monolit de 

beton in momentul instalarii 

palplanşelor concomitent cu instalare 

palplanşelor este necesar de instalat şi 

pilonii metalici – tot prin vibroinfingere, 

care se vor betona in briul de beton 

(şapocinîi brus), care in aceste sectiuni 

va fi parte componentă a placii monolite 

– altfel in aceste secţiuni nu va fi posibil 

de instalat aparte briul si apoi placa de 

beton ?? 

sunt disponibile pentru consultare la 

sediul beneficiarului, biroul nr. 18. 

4 Lista cu cantităţi de lucrări nr 1-2-1  

(lucrări de demolare) şi 2-8-1 (apeduct)  

nu este clar pe plan si in secţiuni, unde 

se află, proiect?  (plan, sectiuni, 

detalii??!) 

Cantitățile de lucrări pentru 

demontarea și construcția apeductului 

ce intersectează canalul râului sunt 

estimate în baza desenelor tehnice 

elaborate pentru apeductul sub podul 

din str.27 August. Din cauza unor 

diferențe apărute între datele din 

planul topografic și realitatea din 

teren, concretizarea desenelor tehnice 

se va face înainte de începerea 

lucrărilor. Desenele tehnice existente 

pot fi solicitate pentru consultare de la 

beneficiar. 

5  În devizul –ofertă nr 2-1-1, poz. 14 se 

instalează 58 de ancore, iar mai jos in 

poz. 15, 16, 17 se cere preţul la 660 de 

complete de ancore – o diferenţă de 602 

complete ??!  

 

La poziția 14 din devizul local 2-1-1 a 

fost comisă o greșeală aritmetică. 

Cantitatea corecta este de 660 de 

bucăți de ancore. Corectarea este 

inclusă în Corrigendum nr.1 

6 Поставщики с Румынии на наш 

запрос о стоимости анкеров, 

ответили, что Анкер  MR2 уже не 

изготавливается, можно ли заменить 

Анкер MR-2 на Анкер MR.  

 

Furnizorul din România ne-a informat 

că ancora MR2 nu se mai produce în 

prezent. Se poate înlocui ancora MR-2 

cu Ancora MR. (traducerea 

beneficiarului) 

În proiect se corecteaza utilizarea 

Palplanșelor de tipul MANTA-REU-

MR-2/25T prin MANTA-REY-MR-

3/25T 

Corectarile vor fi efectuate în lista 

cantităților de lucrări prin 

Corrigendum-ul nr.1, iar în desenele 

tehnice modificările vor fi efectuate 

înainte de începerea lucrărilor în 

funcție de ofera tehnică a 

antreprenorului selectat. 

De asemena menționăm că acolo unde 

sunt specificate denumiri de mărci ale 

materialelor de construcție ofertantul 

are dreptul de a oferta materiale și 

produse cu parametrii tehnici identici 



   
 

cu cei prevăzuți în proiect.  

7 DEVIZ -  oferta № 2-2-1, п.6 

Imprejmuiri din plasa de sirma cu 

panouri de gard din rama de otelrotund 

fixata  pe stilpi din beton armat 

prefabricat montati la 2 m distanta 

interax prin burare cu piatra sparta, cu 

inaltimea la coama de 2,05 m. 

 

Ограждения из сетки " Рабица"  

Н=1,5м на бетонных столбиках с 

шаго 2,5м)     1200 мп. Где 

устанавливается, указанное 

ограждение? 

 

Devizul 2-2-1 se refera la construcții 

temporare și reabilitarea zonelor 

degradate . 

Îngrădirile sunt prevazute pentru 

împrejmuirea temporara a zonelor 

aflate sub construcție. Ofertantul poate 

să propună un alt Plan de Organizare a 

Șantierului și atunci măsurile  propuse 

prin acest plan pot să devieze de la 

cele proiectate, însă ele nu trebue să 

ducă la majorarea volumelor de lucrări 

solictate. 

8 В каком виде надо представить 

сводную смету? 

În ce format trebuie prezentat devizul 

general (traducere beneficiar) 

Conform volumului  4.3.2 - sumarul 

ofertei/deviz general 

 

 

 

Manager de Proiect – Alexandru Chicu 

 


