
                                    CAIET DE SARCINI 
 

  

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ nr. 14/02202 din _7 noiembrie__2014   

     

1.    Denumerea beneficiarului     Inspectoratul Ecologic de Stat   

     

2.    Organizatorul procedurii de achiziţie Inspectoratul Ecologic de Stat   

     

3.    Obiectul achiziţiilor    Reparatia acoperișului sediului IE Ungheni   

     
 

№ 

 crt. 

Simbol norme si 

Cod  resurse   

 

Lucrari si cheltuieli       

 

U.M.  

Volumul 

1 2 3 4 5 

     

  1.1. Mansarda  

  1.1.1. Demolari  

1 RpCO56A 

 

Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) 

m2 12,18 

2 RpCO56C 

 

Demontari: captuseli din lemn,  la pereti sau tavane suspendate, 

etc. m2 40,43 

3 RpCG29B 

 

Demolarea peretilor de zidarie din paianta, stufit, stabilit sau 

similare  m2 44,82 

4 RpCJ35A 

 

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 

sau tavane(Расчиска старых ) m2 383,84 

5 RpCK41C 

 

Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara 

suport textil, mocheta, etc m2 140,00 

6 RpCI42B 

 

Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din , 

asbociment,  m2 251,50 

 



7 RpCH32C 

 

Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - 

astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor m2 251,50 

8 RpCG29C 

 

Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri 

calcar m3 21,30 

9 RpCB18A 

 

Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si 

elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc m3 16,35 

   1.1.2. Transportare deseului   

10 TrB05B2-3 

 

Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind 

peste 25 kg, pe distanta de 30 m t 45,00 

11 TrB22D1A2 

 

Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, 

amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si  

inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m 

t 45,00 

12 TRI1AA04C3 

 

Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin 

aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 t 45,00 

13 TsI50G 

 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km  

t 45,00 

   1.1.3. Carcazul mansardei   

14 CD50A 

 

Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti 

exteriori cu inaltimea pina la 4 m m3 42,16 

15 CA04F 

 

Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de 

betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace 

clasice  

m3 9,50 

16 RpCU06C 

 

Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din 

piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2 m 20,00 

17 CC02K 

 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu 

diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si 

stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv 

constructiile executate cu cofraje glisante 

kg 612,50 



18 CC02L 

 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu 

diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la 

inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile 

executate cu cofraje glisante  

kg 250,00 

19 CB01A 

 

Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de 

monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si 

diafragme) inclusiv sprijinirile 

m2 145,00 

20 CA04F 

 

Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de 

betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace 

clasice (Scara) 

m3 3,50 

21 CC02K 

 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu 

diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si 

stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv 

constructiile executate cu cofraje glisante 

kg 253,00 

22 CC02L 

 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu 

diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la 

inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile 

executate cu cofraje glisante  

kg 104,00 

23 CB02A 

 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de 

rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in 

cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2 14,50 

24 CB11B 

 

Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite la turnarea 

planseilor partial sau total monolite  buc 58,00 

   1.1.4. Ferestre   

25 CK23B 

 

Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la 

constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata 

tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv 

m2 10,25 

26 CK26A 

 

Glafuri montate la ferestre din mase plastice шир. 250мм 

m 6,80 

27 CK26B 

 

Glafuri montate la ferestre din aluminiu(b=300mm) 

m 6,80 

   1.2. Acoperisul   



28 CL17A 

 

Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri 

despartitoare pentru balcon  kg 89,00 

29 CE41A 

 

Montarea capriorilor cu tratament antiseptic  

m3 1,50 

30 CE30A 

 

Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip 

eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la 

constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se 

iau dupa proiect.  

m2 245,00 

31 CE17A 

 

Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de 

invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate m2 275,00 

32 CN50A 

 

Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, 

cosoroabe. m3 11,40 

33 CN51D 

 

Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu 

paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. m3 11,40 

34 CE07A 

 

Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru 

invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) m2 245,00 

35 IzF10A 

 

Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi 

termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc m2 255,00 

36 CE17A 

 

Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de 

invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate m2 255,00 

37 CE31A 

 

Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple 

m2 52,00 

38 CN16D 

 

Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe 

timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la 

dusumele  

m2 52,00 

39 CE20A 

 

Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv 

m 32,00 



40 CE22A 

 

Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv 

m 36,00 

41 CL17B 

 

Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, 

chepenguri, opritori de zapada, gratare снегоупоры Lider kg 78,00 

42 CK19A 

 

Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la 

constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata 

tocului  pina la 3,00 mp inclusiv 

m2 1,50 

 

 

5. Scopul achiziţiei Lucrări de reparaţie curentă. 

6. Informaţie financiară: 

 Sursa de finanţare bugetul de Stat 

7. Termenul şi condiţiile efectuării lucrărilor  _____30 zile_____ 

8. 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; 

9. Deschiderea ofertelor va avea loc pe data de “_07_”_noiembrie_2014__, orele _10 - 00________  

10. Oferta se prezintă pînă la data de “_07_”_noiembrie__2014  

pe adresa _or. Chişinău, str. Cosmonauţilor, 9, biroul 513; 

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

12. Ofertele pot fi primite de la curier sau prin poştă, dar nu mai tîrziu de termenul limită de prezentare a 

ofertelor.  

13. Se specifică data cînd ofertanţii fac cunoştinţă cu locul (obiectul) efectuării lucrărilor _3 zile de la 

semnarea contractului__ 

14. 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. 

15. Modul de întocmire a ofertelor: 

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

16. Oferta cîştigătoare se va aprecia conform   criteriului - cel mai mic preţ şi corespunderea cerinţelor 

suplimentare. 

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

deciziei privind evaluarea ofertelor. 

18. Condiţiile de contractare: 



 contractul se încheie între Autoritatea Contractantă 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 confirmată prin semnătură şi ştampila ofertantului; 

 Devizul (formularele 3, 5, 7) confirmat prin semnătură şi ştampila ofertantului; 

 Certificatul de înregistrare a întreprinderii emis de către Camera Înregistrării de Stat (copie confirmată 

prin semnătură şi ştampila ofertantului); 

 Licenţa de activitate şi anexa (copie confirmată prin semnătură şi ştampila ofertantului); 

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

semnătură şi ştampila ofertantului;    

 Asigurarea cu personal de specialitate confirmată prin semnătură şi ştampila ofertantului; 

 Experienţa similara; 

 Raport financiar pe baza datelor din ultimul bilanţ (copie confirmată prin semnătură şi ştampila 

ofertantului); 

 Certificat de la organele Inspectoratului Fiscal privind lipsa datoriilor la Bugetul Public Naţional 

(copie confirmată prin semnătură şi ştampila ofertantului); 

 Dotarea tehnică cu utilaj şi echipament confirmată prin semnătură şi ştampila ofertantului; 

 Avizul Inspecţiei de Stat în Construcţii (copie confirmată prin semnătură şi ştampila ofertantului). 

 

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

 

Investitorul (autoritatea contractantă) 

Inspectoratul Ecologic de Stat                                                      ___________________ 

                                                                    L.Ş. 

   


