
Caiet de sarcini 

pentru cererea ofertei de preţ 
 

1. Denumirea autorităţii contractante: Curtea Constituţională a Republicii Moldova.  

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Curtea Constituţională a Republicii 

Moldova. 

3. Obiectul achiziţiilor:  Lucrărilor de demolare a imobilului existent bloc “B” a 

Curţii Constituţionale.. 

 

 

Lista cu cantitățile de lucrări   

Anexa nr. 1  

 

Nr. Simbol, norme, 

cod resurse 

Denumirea 

lucrărilor 

Unitate 

de măsură 

Cantitatea  

1.      

 Total 

          Ofertant, 

      

           _______________________ 

         semnătura autorizată 

4. Scopul achiziţiei:  Înbunătăţirea condiţiilor de muncă a angajaţilor.  

 

5. Informaţie financiară: 

 Sursa de finanţare:  Bugetul de Stat 

 

6. Termenul şi condiţiile  efectuarii lucrărilor: 14 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. Deschiderea ofertelor va avea loc pe data de “25” octombrie a. 2013, orele 10.00;  

 

9.Oferta se prezintă pînă la data de “25” octombrie  2013, orele 10.00. 



pe adresa: A. Lăpuşneanu 28; 

 

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. 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. 

 

13. 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. 

 

14. Oferta cîştigătoare se va aprecia conform   criteriului - cel mai mic preţ fără 

TVA şi corespunderea cerinţelor suplimentare. 

 

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

 capacitatea tehnico-materială; 

 experienţa în domeniu; 

 

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

de la data aprobării rezultatelor evaluării de către investitor 

 

17. Condiţiile de contractare: 

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

2 zile de la data determinării ofertei cîştigătoare; 

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

de sarcini; 

 

18. 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. 

 Extras  din Registrul de stat a persoanelor juridice    

 

19. Relaţii de contact: Vacarciuc Ghenadie tel. 253-737 

 

Investitorul 

Curtea Constituţională a RM          _________________________ 
(senmătura) 

 

L.Ş. 

 

 



Lucrări de demolare a imobilului 

existent bloc “B” a Curţii 

Constituţionale a RM. 

Formular Nr.1 
WinCmeta 

(denumirea obiectivului)  
 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări №  
Demolare imobilui existent 

(denumirea lucrări) 

№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 

1 
RCsO56A 
 

Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)  m2 53,400 

 2 
RCsO56A 
 

Demontari: timplarie din lemn (usi.)  m2 38,270 

 3 
RCsK40B 
 

Desfacerea pardoselilor calde - parchet de stejar sau fag m2 166,300 

 4 
RCsK41C 
 

Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, 

piatra, gresie, placi ceramice, etc 
m2 64,000 

 5 
RCsG32C 
 

Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, 

blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, 

exclusiv schela si curatirea caramizilor 
m3 86,100 

 6 
RCsI41F 

K=1.5 
 

Demontarea elementelor de acoperis - membrane 

bituminoase in unul sau 3 straturi 
m2 210,300 

 7 
RpIzC45B 
 

Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : 

granuloase (zgura, granuluit sau similare)  
m3 17,800 

 8 
RCsI41B 
 

Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din 

policarbonat 
m2 92,700 

 9 
RCsP45D 
 

Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si 

imprejmuirilor metalice etc  
kg 1 272,000 

 10 
CP10B K=0.8 
 

Demolare panelelor buc 28,000 

 11 
RCsB28G 
 

Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton 

armat  
m3 121,660 

 12 
RCsB28G 
 

Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton 

armat ФСЧ-12 
m3 40,700 

 13 
RCsU09B 
 

Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la 

maximum 200 m distanta cu  incarcatura pina la 200 kg 

(Перемещение ручными средствами, опрокидной 

тачкой с грузом до 200 кг, на расстояния до 200 м) 

t 630,390 

 14 
TrI1AA02C2 
 

Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin 

aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2  
t 630,390 

 15 
TsI50J 
 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 

km  
t 630,390 

 16 
TsC51C 
 

Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren 

categoria III (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт 

III категории) 
100 m3 3,600 

  

 
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                  

L.S. 

 

 

 

 



Lucrări de demolare a imobilului 

existent bloc “B” a Curţii 

Constituţionale a RM. 

Formular Nr.1 
WinCmeta 

(denumirea obiectivului)  
 

 

Deviz local de resurse nr. 

Demolare imobiluluii existent 
 

No 

crt. 

Simbol norme şi 

Cod resurse 

Denumire lucrări şi cheltuieli U.M. Cantitate 

conform 

datelor din 

proiect 

Valoarea de deviz, 

lei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe unitate 

de măsură 

Total 

1 2 3 4 5 6 7 

  Total borderou de resurse N°.:     

Manopera: 
1. 7122050013400 Zidar h-om 47,355   

2. 7123010010200 Betonist h-om 649,440   

3. 7123030012500 Montator P.B h-om 44,800   

4. 7124010010700 Dulgher h-om 163,901   

5. 7132040012700 Parchetar h-om 69,861   

6. 7141020013400 Vopsitor industrial h-om 18,156   

7. 7213050013100 Tinichigiu h-om 263,264   

8. 7214240021800 Lacatus mecanic h-om 38,160   

9. 7422010060100 Timplar h-om 29,334   

10. 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 285,043   

11. 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 956,275   

12. 9310060019922 Muncitor deservire h-om 365,851   

 

Materiale: 
 

 

Utilaje de construcţii: 

 

 

 
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                  

L.S. 
 

1. 1411122201752 Piatra sparta m3 0,018   

2. 1711317306661 Bumbac de şters kg 0,356   

3. 2320166200729 Parchetin 1 4,158   

4. 2411115904512 Oxigen tehnic gazos S2031 m3 1,272   

5. 2413547308164 Carbura de calciu tehnica (carbid) SI02 kg 1,018   

6. 4100116202806 Apa m3 18,521   

7. 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 8,118   

  Total materiale de construcţii     

1. 2912340002509 Motocompresor mobil de aer de joasa 

presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min 

h-ut 56,826   

2. 2922140006700 Macara turn h-ut 15,400   

3. 2922140006702 Macara de fereastra h-ut 17,356   

4. 2922140006703 Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 ti) h-ut 56,453   

5. 2922140006705 Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 ti) h-ut 4,984   

6. 2952260003554 Buldozer 79kw(108CP) h-ut 1,512   

7. 2952270003370 Ciocan pneumatic 8-15 kg h-ut 56,826   

8. 3110500002401 Aparat de sudura 28-35 Kw h-ut 6,360   

9. 3410540000001 Autocamion, 5 t h-ut 273,589   

  Total utilaje de construcţii     


