
Caiet de sarcini 

pentru cererea ofertei de preţ 

Nr. 1 din 24.04.2013 

  

1.Denumirea autorităţii contractante__Inspectoratul Ecologic de Stat__________ 

 

2. Organizatorul procedurii de achiziţie ___ Inspectoratul Ecologic de Stat _____ 

 

3.Obiectul achiziţiilor_ Reparaț ia curentă a sediului IE Orhei _ 

 

4. Cod CPV _45216110-8 

 

                                                                                                                         
 

Lista cu cantităț ile de lucrări 
Nr. 

crt. 

Simbol, 

norme 

si Cod 

resurse 

Lucrări si cheltuieli U.M. Cantitat

e 

conform 

datelor 

din 

proiect 

1 2 3 4 5 

  1. Lucrări de categorie generală  

1.1. Ferestre inclusiv glafurile 
  

1 

 

RpC056A Demontări: tîmplarie din lemn: ferestre m2 27,40 

2  

CK23B 

Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcţii cu 

inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafaţa tocului intre 1,00 si 2,5 mp 

inclusiv. Cu dubla deschidere, 2 poziţii, si moschite 

 

 

m2 

 

27,40 

3 CK26A Glafuri montate la ferestre din mase plastice m 16,05 

4  

CK26B 

Glafuri montate la ferestre din aluminiu  

m 

15,00 

 

5 RpCJ06C Reparaţii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, ferestre, 
de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, 
avind spaletii drepţi, intre 25 - 35 cm latime 

m 44,37 

6 CK18C 

 

Montarea baghetelor din aluminiu 

 

 

m 

44,37 

 

7 CN53A Grunduirea suprafeţelor interioare a glafurilor m2 13,31 

8 CF52B 

 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe 

baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului 

 

 

m2 

13,31 

 

9 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe 
suprafeţele glafurilor 

m2 13,31 

10  

CN06A 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie 

apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

m2 

 

13,31 

 

  1.2. Uș i inclusiv tocurile   

11 RpC056A Demontări: timplarie din lemn: usi m2 27,61 

12 CK25A 

 

Usi confecţionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si 

accesoriile necesare uşilor montate in zidărie de orice natura la construcţii cu 

înălţimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafaţa tocului pina la 7 mp 

inclusiv 

 

m2 3,86 

13 CK03A1 Usi din MDF interioare intr-un canat, pe căptuşeli si usi duble, inclusiv izolaţia 
hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la construcţii cu 
inaltimi pina la 35 m 

m2 23,75 

14 RpCJ06C 

 

Reparaţii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, ferestre, de 2 

cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind 

spaletii drepţi, intre 25 - 35 cm latime 

m 61,10 



 
15 CK18C Montarea baghetelor din aluminiu m 61,10 
16 CN53A 

 

Grunduirea suprafeţelor interioare in jurul tocurilor 

 

m2 12,22 

17 CF52B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe 
baza de ipsos, in jurul tocurilor, preparare manuala a mortarului 

m2 12,22 

18 CF57A 

 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe 

suprafeţele la tocurilor-glaf uşilor 

 

m2 12,22 

19 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie 

apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

m2 12,22 

  

 
1.3. Casa scării si intrarea etajul 1  

 

 

 

20 RpCJ08A Reparaţii crăpaturilor din tencuieli interioare, la peretisi tavan. Materialele: 
Amorsa-grund 0,022 kg-lm, Aracet CPMB 0,020 kg-lm, Banda pentru rosturi 
lm-lm si Amestic uscat 0,56 kg-lm 

m 28,00 

21 RpCU08A amorsaj de grund, 125,90 m2 - pereţi si 37,88 m2 - tavan m2 163,78 

22 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie 
apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

m2 163,78 

23 RpCRIOA 

 

Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre), la interior si 

exterior, cu un strat pe vopsea existenta 

m2 11,26 

24 CN20C1 Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica (Vopisitorii 
la balustrada) 

m2 8,00 

  

 
1.4. Coridorul  

 

 

 

25 RpCK42C Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi 
ceramice, etc 

m2 41,02 

26 RpCJ35A Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereţi sau tavane m2 120,29 

27 RpCJ08A Reparaţii crăpaturilor din tencuieli interioare, la peretisi tavan. Materialele: 
Amorsa-grund 0,022 kg-lm, Aracet CPMB 0,020 kg-lm, Banda pentru rosturi 
lm-lm si Amestic uscat 0,56 kg-lm 

m 42,00 

28 CF54B Placarea pereţilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montaţi pe 
structura din profil zincat: pe suprafeţe plane, inclusiv glafurile uşilor si 
ferestrelor 

m.2 2,20 

29 RpCU08A Straturi de aderenta, executate cu amorsaj de grund, 79,27 m2 - pereţi si 41,02 
m2 - tavan 

m2 120,29 

30 CF17C Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafaţa 
elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

m2 120,29 

31 CF52B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe 
baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 

m2 41,02 

32 CF50B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe 
baza de ipsos, la pereţi si pereţi despărţitori, preparare manuala a mortarului. 

m2 79,27 

33 CJ04B Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu lăţimea desfăşurata pina la 20 
cm inclusiv, la imbinari pereţi, tavane 

m 42,34 

34 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe 
suprafeţele pereţilor, coloanelor si tavanelor 

m2 120,29 

35 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie 
apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

m2 120,29 

36 CN53A Grunduirea suprafeţelor interioare la pardosea m2 41,02 

37 CG01A Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 
cm grosime cu fata driscuita fin 

m2 41,02 

38 CG17D Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar 
adeziv, executate pe suprafeţe: mai mari de 16 m2 

m2 41,02 

39 CG18A Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereţi din gresie ceramica 
fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curăţarea si spălarea cu apa, in 
încăperi cu suprafeţe mai mari de 16 mp 

m 42,34 

  

 
1.5. Birouri  

 

 

 

40 RpCG29D Demolarea pereţilor de zidărie din spargeri pentru creeri de goluri in 
zidărie 

m3 4,85 

41 RpCK42C Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi 
ceramice, etc 

m2 46,00 

42 RpCK41C Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, 
mocheta, etc 

m2 99,60 



43 RpCJ35A Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereţi sau tavane m2 493,92 

44 RpCJ08A Reparaţii crăpaturilor din tencuieli interioare, la peretisi tavan. Materialele: 
Amorsa-grund 0,022 kg-lm, Aracet CPMB 0,020 kg-lm, Banda pentru rosturi 
lm-lm si Amestic uscat 0,56 kg-lm 

m 96,00 

45 CF54B Placarea pereţilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montaţi pe 
structura din profil zincat: pe suprafeţe plane, inclusiv glafurile uşilor si 
ferestrelor 

m2 4,80 

46 RpCU08A Straturi de aderenta, executate cu amorsaj de grund, 377,82 m2 - pereţi si 
116,10 m2-tavan 

m2 493,92 

47 CF17C Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafaţa 
elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

m2 493,92 

48 CF52B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe 
baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 

m2 116,10 

49 CF50B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe 
baza de ipsos, la pereţi si pereţi despărţitori, preparare manuala a mortarului. 

m2 353,32 

50 CJ04B Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu lăţimea desfăşurata pina la 20 
cm inclusiv, la îmbinări pereţi, tavane 

m 121,60 

51 CD12A Compartimentări din pereţi dubli alcătuiţi din panouri ghips-carton si miez 
din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montaţi pe structura 
metalica 

m2 12,25 

52 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe 
suprafeţele pereţilor, coloanelor si tavanelor 

m2 493,92 

53 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie 
apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

m2 493,92 

54 CN53A Grunduirea suprafeţelor interioare la pardosea m2 145,60 

55 CG01A Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 
cm grosime cu fata driscuita fin 

m2 145,60 

56 CG17D1 Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar 
adeziv, executate pe suprafeţe: egale sau mai mici de 16 m2 

m2 145,60 

57 CG18A1 Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereţi din gresie ceramica 
fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curăţarea si spălarea cu apa, in 
incaperi cu suprafeţe mai mici sau egale cu 16 mp 

m 146,50 

58 CK29F Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv 
sistemul-grila 

m2 29,50 

  1.6. Blocul sanitar-WC si depozitul-arhiva   

59 RpCK42C Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi 
ceramice, etc 

m2 15,00 

60 RpCJ35A Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereţi sau tavane m2 74,22 

61 RpCU08A Straturi de aderenta, executate cu amorsaj de grund, 59,22 m2 - pereţi si 
15,00 m2 - tavan 

m2 74,22 

62 RpCJ04A1 Reparaţii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la 
pereţi sau stilpi, pe suprafeţe plane, din zidărie de cărămida sau blocuri mici 
de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-
ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrări noi (refaceri 
totale) 

m2 74,22 

63 CF54B Placarea pereţilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montaţi pe 
structura din profil zincat: pe suprafeţe plane, inclusiv glafurile uşilor si 
ferestrelor 

m2 1,80 

64 CF17C Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafaţa 
elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

m2 64,22 

65 CI05A Placaj din plăcute de gresie ceramica parţial vitrificate, glazurate sau 
neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu 
chit, executate pe suprafeţe plane la pereţi, stilpi si grinzi la interior, aplicate 
cu adeziv, la care se impun cerinţe deosebite prin proiectul de arhitectura 

m2 10,00 

66 CF52B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe 
baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 

m2 15,00 

67 CF50B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe 
baza de ipsos, la pereţi si pereţi despărţitori, preparare manuala a mortarului. 

m2 49,22 

68 CJ04B Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu lăţimea desfăşurata pina la 20 
cm inclusiv, la imbinari pereţi, tavane 

m 22,00 

69 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe 
suprafeţele pereţilor, coloanelor si tavanelor 

m2 64,22 

70 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie 
apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, 15,00 m2 -
tavane si 49,22 m2 - pereţi 

m2 64,22 



71 CN53A Grunduirea suprafeţelor interioare la pardosea m2 15,00 

72 CG17D1 Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar 
adeziv, executate pe suprafeţe: egale sau mai mici de 16 m2 

m2 15,00 

73 CG18A1 Plinte orizontale cu înălţimea maxima de 15 cm la pereţi din gresie ceramica 
fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curăţarea si spălarea cu apa, in 
încăperi cu suprafeţe mai mici sau egale cu 16 mp 

m 17,20 

  1.7, Diverse lucrări   
74 CL20A Grile de ventilaţie gata confecţionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile 

manual, vopsite si montate in zidărie Grile 250mm x 350mm 
buc 12,00 

75 TrB05Al-6 Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe 
distanta de 60 m 

t 6,10 

76 TrllAAOl 

Cl 

încărcarea materialelor din grupa A -grele si mărunte prin aruncare - de pe 
rampa sau teren, in auto categoria 1 

t 6,10 

77 TsI50H Transportarea încărcaturilor cu autocamione la distanta 20 km t 6,10 

  2. Reţele inginereşti. Apa, canalizare si ventilare   
78 RpSC05A Demontarea unui lavoar de faianţa, inclusiv accesoriile buc 3,00 
79 RpSD04A Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"      buc 

 
6,00 

80 RpSA15A Ţeava din policlorura de vinii, tip greu, îmbinata prin lipire in conducte de 
legătura in obiecte sanitare, la clădiri de locuit si social-culturale, avind 
diametrul de 16 mm 

m 38,00 

81 RpSD37A Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu 
etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8"- 1/2" 

buc 
2,00 

82 RpSD34A Montarea robinetului pentru lavoar sau spălător, indiferent de modul de 
inchidere, inclusiv pentru handicapaţi, avind diametrul de 1/2" 

buc 
4,00 

83 RpSC21A Montarea lavoarului din semiportelan, porţelan sanitar etc. inclusiv pentru 
handicapaţi, avind ţeava de scurgere din material plastic, montat pe console 
fixate pe pereţi din zidărie de cărămida sau b.c.a. 

buc 1,00 

84 RpSC23A Montarea spălătorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din 
fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind ţeava de scurgere din material 
plastic, montat pe console fixate pe pereţi din zidărie de caramida Spălător cu 
dulapior desubt 

buc 1,00 

85 RpSD35A Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spălător, 
indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapaţi, avind 
diametrul de 1/2" 

buc 2,00 

86 RpSB10C Montarea ţevii din PVC neplastifiata tip uşor (U) pentru canalizare,imbinata 
prin lipire, montata aparent sau îngropata sub pardoseala, avind diametrul de 
50 mm 

m 15,00 

87 RpSBllB Montarea piesei de legătura COT din ţeava PVC tip uşor (U), montata prin 
lipire, avind diametrul de 50 mm 

buc 18,00 

88 RpSBllB Montarea piesei de legătura MUFA din ţeava PVC tip uşor (U), montata prin 
lipire, avind diametrul de 50 mm 

buc 23,00 

89 RpSBllB Montarea piesei de legătura TEU din ţeava PVC tip uşor (U), montata prin 
lipire, avind diametrul de 50 mm 

buc 18,00 

90 RpSBllB Montarea piesei de legătura TEU 100xl00x50mm din ţeava PVC tip uşor 
(U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm 

buc 10,00 

91 RpSC24A Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, porţelan 
sanitar etc. inclusiv pentru handicapaţi, aşezat pe pardoseala, cu rezervorul de 
apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior t ipS 

buc 1,00 

92 RpSBIOE Montarea ţevii din PVC neplastifiata tip uşor (U) pentru canalizare,imbinata 
prin lipire, montata aparent sau îngropata sub pardoseala, avind diametrul de 
110 mm 

m 15,00 

93 RpSBllD Montarea piesei de legătura COT din ţeava PVC tip uşor (U), montata prin 
lipire, avind diametrul de 110 mm 

buc 18,00 

94 RpSBllD Montarea piesei de legătura MUFA din ţeava PVC tip uşor (U), montata prin 
lipire, avind diametrul de 110 mm 

buc 23,00 

95 RpSBllD Montarea piesei de legătura TEU din ţeava PVC tip uşor (U), montata prin 
lipire, avind diametrul de 110 mm 

buc 19,00 

96 RpSC30A Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile şlefuite, avid 
dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidărie de 
caramida sau b.c.a. 

buc 1,00 

97 VA05A1 Montarea pe şantier a tuburilor de ventilaţie din ALP , gata confecţionate, 
avind perimetrul secţiunii de 150 - 700 mm. Montarea pieselor speciale la 
canale de ventilatie(coturi, reducţii) etc 

m 10,00 



98 VC07A Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind 
greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw 

buc 1,00 

99 RpCU05G Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranti in pereţi din zidărie de 
cărămida de 26 -50 cm grosime 

buc 8,00 

  3. Lucrări electrotehnice   
100 RpEJ08A Executarea şanţurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereţi din zidărie de 

cărămida de 5x50 cmp 
m 318,00 

101 RpCU05D Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranti in pereţi din zidărie de 
cărămida, de 16 - 25 cm grosime 

     buc 26,00 

102 RpED09A Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolaţie din PVC, cu rezistenta 
mărita la propagarea flăcărilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, 
montate aparent, avind secţiunea de 3x1,5 mmp 

m 325,60 

103 RpED09A Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolaţie din PVC, cu rezistenta 
mărita la propagarea flăcărilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, 
montate aparent, avind secţiunea de 3x2,5 mmp 

m 257,40 

104 RpEA05B Montarea tubului flexibil izolant, uşor, cu invelis flexibil din material plactic 
(IPFY), avind diametrul 16-25 mm 

m 530,00 

105 RpEA09A Montarea elementelor de protecţie din material plastic, aparent pe perete sau 
in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind 
dimensiunile 8x21 mm 

m 6,50 

106 RpEG03A Montarea tablourilor de distribuţie format panou, cutie 12-module, gata 
echipate cu automate diferenţiale 

buc 1,00 

107 RpEF02C Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lămpi fluorescente, inclusiv 
dispozitivul de susţinere, tip СРВ, CGC, cu unul sau mai multe tuburi 2 x 36 

     buc 6,00 

108 RpEF02C Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lămpi fluorescente, inclusiv 
dispozitivul de susţinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi 4 x 18 

buc 26,00 

109 RpEFOlB Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate 
NSPO 

buc 4,00 

110 RpEF06E Montarea corpului de iluminat special, indicator "IEŞIRE" buc 1,00 

111 RpEE0lA Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcţie 
normala, impermeabile sau etanşe in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica 
sau porţelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, 
racordate la conductori de cupru sau aluminiu 

buc 14,00 

112 RpEE03A Montarea prizelor bipolare construcţie normala din bachelita sau aminoplast, 
simpla, dubla, construcţie impermeabila, etanşe, etanşe metalica sau similare, 
montate îngropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic 

buc 26,00 

113 RpEJ05D încercări, verificări electrice si reglări la pupitre, cutii de comanda electrice buc 1,00 
 

114 RpEJ06B încercări, verificări electrice si reglări la circuite de iluminat buc 6,00 

 

  

          Ofertant, 

      

       ___________________________ 

         semnătura autorizată 

 

4.Scopul achiziţiei _ Reparaț ia curentă a sediului IE Orhei  

 

5. Informaţie financiară: 

 

 Sursa de finanţare__________Contul mijloacelor speciale_________________ 

 

 

6. Termenul şi condiţiile  efectuarii lucrărilor ______60 zile____________________ 

 

 

7. Modul de prezentare a ofertelor: 

 



 ofertele se prezintă în  limba _de stat_, cu specificarea clară a parametrilor;  

 preţul lucrărilor se indică în lei MD; 

 

 oferta trebuie să conţină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare; 

 

 se prezintă lista lucrărilor în mod desfăşurat şi volumul materialelor de construcţie 

care vor fi folosite în procesul  lucrărilor;  

 preţul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA şi trebuie să fie fix pe toată 

perioada de executare a contractului; 

 

 preţul ofertei se stabileşte de către ofertant în baza cerinţelor care le-a primit de la 

organizatorul procedurii de achiziţie. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor 

incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în consideraţie de ofertant la 

prezentarea preţului, nu se acoperă de către beneficiar; 

 

 

8. Evaluarea ofertelor va avea loc pe data de “_14_” _mai_a. 2013, orele_10
00

_;  

 

 

9.Oferta se prezintă pînă la data de “14” _mai_ 2013_, orele _9 
30

__________ 

pe adresa _or. Chiș inău, str. Cosmonauț ilor, 9, biroul 513__________________ ; 

 

 

10. Oferta este valabilă 30 de zile de la data  limită de depunere a ofertei; 

 

11.Ofertele pot fi primite de la curier sau prin poştă, dar nu mai tîrziu de termenul 

limită de prezentare a ofertelor.  

 

 

12. Se specifică data cînd ofertanţii fac cunoştinţă cu locul (obiectul) efectuării 

lucrărilor___20_ mai 2013________________________________________; 

 

 

13. Participanţii asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de 

deviz şi se vor conduce de Legea privind calitatea în construcţii nr. 721 din 02.02.96. 

 

 

14. Modul de întocmire a ofertelor: 

 

 fiecare pagină a ofertei trebuie să fie  ştampilată şi semnată de conducătorul 

ofertantului; 

 

 Ofertele se prezintă în 2 exemplare, original şi copie, în plicuri sigilate diferite. Plicul 

cu "originalul" ofertei şi plicul cu "copia" ofertei vor fi sigilate într-un plic adăugător. 

 

 

15. Oferta cîştigătoare se va aprecia conform   criteriului - cel mai mic preţ şi 

corespunderea cerinţelor suplimentare. 



 

 

16.Cerinţele suplimentare care vor fi luate în consideraţie la evaluare:  

 

 capacitatea tehnico-materială; 

 

  experienţa în domeniu; 

 

17. Înştiinţarea privind determinarea câştigătorului se expediază în termen de 3 zile 

de la data aprobării rezultatelor evaluării de către investitor 

 

 

18. Condiţiile de contractare: 

 

 contractul se încheie între beneficiarul de stat şi ofertantul cîştigător în termen de 

_3_zile de la data determinării ofertei cîştigătoare; 

 

 modelul contractului de achiziţie si condiţiile de contractare se anexează la caietul 

de sarcini; 

 

 

 

19. Documentele necesare a fi prezentate de către ofertanţi: 

 

 Oferta în conformitate cu cerinţele stipulate în caietul de sarcini  

 Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii emis de către Camera 

Înregistrării de Stat. 

 Licenţa de activitate. 

 Informaţii generale despre ofertant (sediul ofertantului şi al filieleor acestuia)      
 

 Asigurarea cu personal de specialitate.  

  situaţia financiară  (pe  baza datelor din ultimul bilanţ)  

 certificat de la organele Inspectoratului Fiscal  privind datoriile la buget şi Fondul 

Social  

 dotarea tehnică cu utilaj şi echipament. 

 Avizul Inspecţiei de Stat în Construcţii. 

 

 

 20. Relaţii de contact:__/022/ 22-69-32____ 

 

 

 

Investitorul 
(autoritatea contractantă)      _________________________ 

(senmătura) 
 

L.Ş, 

 



 


