
                                                              
 
 
 
 

Cererea ofertei de preturi privind achizitia lucrarilor/serviciilor de reparatie capitala 
 

 
Achizitor: S.A. “Moldtelecom”, Bd. Stefan cel Mare și Sfânt 10, mun Chișinău. 

 
- Obiectul Achiziției: 

“Reparatia capitala la punctul de vinzare din cladirea SA "Moldtelecom", or. 
Hincesti, str. Chisinaului, 1. 
 

1. Prezentarea ofertelor  trebuie să conţină şi să confirme următoarea informaţie: 
- Costul (MLD) incl. TVA, deviz de cheltuieli formele F7, F5, F3(WinCmeta), 

conform cerințelor Caietului de sarcini (se anexează); 
Modalitatea de plată, în următorul mod: 

-  90% din  preţul lucrărilor se va achita în termen de pînă la 120 de zile din 
momentul semnării procesului-verbal de finalizare a lucrărilor îndeplinite 
integral. 

- 10% din preţul lucrărilor se va achita în termen de 12 luini din data semnării 
procesului verbal de recepție a lucrărilor executate; de indicat obligatoriu 
acordul cu aceasta modalitate de plata. 

- Termenii de execuţie a lucrărilor. 
-    Perioada de garanție a lucrărilor și serviciilor prestate (minim 2 ani). 
 

 
2. Ofertele  vor fi prezentate în plic sigilat  la adresa: RM, MD-2001 or. Chișinău, 
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,10 (sediul central, recepție) pe care se scrie denumirea 
și adresa ofertantului, denumirea și obiectul concursului. 
 Prezentarea ofertei comerciale până la data de 10.11.2020, ora 12:00. 
Persoana responsabilă de recepționarea ofertelor dl/dna Grigore Boghiu, Şef  Serviciu 
Vinzari.   tel.: +373 22 570 460;  
Sergiu Botnaru Vice director departament logistic tel.: +373 22 570 128. 

 
După expirarea termenului limită de prezentare a ofertelor , acestea nu v-or fi acceptate. 

      Deschiderea ofertelor va avea loc in incinta S.A. „Moldtelecom” (or. Chișinău, bd. Ștefan cel 
      Mare și Sfânt,10) la data de 10.11.2020, ora 14:00. 

 
3. Pentru confirmarea capacității și calificării Ofertantului de a executa contractul de 
achiziții, este necesară prezentarea obligatorie a următorului set de documente: 

a) Copia Certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA; 

b) Extrasul de înregistrare din Registrul de stat al persoanelor juridice; 

c) Raportul financiar-copie pentru ultima perioadă, confirmată prin semnătura şi ștampila 

ofertantului; 



d) Informaţia despre ofertant care va conţine minim date generale, informaţie privind 

obiectul de activitate pe domenii (în conformitate cu prevederile din Statutul propriu), principala 

piaţă de afaceri, cifra de afaceri pe ultimii 3 ani, disponibilitatea personalului. 

e)  Declarație pe propria răspundere: 

1. Prin prezenta Declarație confirm că compania _________________S.R.L. (S.A.): 

 - Nu este falimentară, nu este în proces de lichidare sau de insolvabilitate, 

patrimoniul nu este sechestrat, activitatea de afaceri nu este suspendată. 

Note: 

_____________________________ 

semnătura 

  -  Nu are datorii cu termen de scadență depășit față de instituțiile financiare. 
Note: 

_____________________________ 

semnătura 

 

- S.R.L. ”___________________”,  persoanele de conducere ale companiei, pe 
parcursul ultimilor 3 ani, nu au fost implicate în practici frauduloase și de corupere. 

Note: 

_____________________________ 

semnătura 

- Nu au fost aplicate sancţiuni administrative sau penale, pe parcursul ultimilor 3 ani, 
faţă de S.R.L. ”___________________”, persoanele de conducere ale companiei în legătură 
cu activitatea lor profesională sau cu prezentarea de date eronate în scopul încheierii 
contractului de achiziţii publice. 
Note: 

_____________________________ 

semnătura 

Beneficiarul efectiv (final) al companiei este___________________________. 

Administrator __________________ 
Data__________________________ 
 

 

f) Certificat privitor lipsa datoriilor față de Bugetul Public Național;      

 h) Lista beneficiarilor pentru care au fost prestate lucrări/servicii similare. 



i) Disponibilitatea personalului. 

j) Disponibilitatea utilajelor de construcție. 

k) Minim o scrisoare de recomandare din partea beneficoiarilor. 

Persoana de contact pentru informaţii suplimentare: 
Gr. Boghiu–  mob: 067399460; fix: 022570460. 

 

 

 

 

 

CAIET DE SARCINI 
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ 

 
1. Denumerea beneficiarului de stat   SA"Moldtelecom" 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie SA"Moldtelecom" 
3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia capitala la punctul de vinzare din cladirea 
SA "Moldtelecom", or. Hincesti, str. Chisinaului, 1 
 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea 
de masura  

Volum 

 

1 2 3 4 5 
  1. Hincesti    

1 RpCM33A 
 

Demontarea placajelor din faianta, gresie, 
ceramica( la peretii scarii si soclu) m2 96,0000 

2 RpCK42C 
 

Desfacerea pardoselilor reci din placi de 
beton(intre cladire si scara) m2 47,0000 

3 RpCK42C 
 

Desfacerea pardoselilor reci din placi de 
gresie(exterior) m2 68,0000 

4 CK12A 
 

Usa metalica confectionata din profiluri de otel 
laminat, profiluri din banda de otel fasonate la 
rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare 
usilor montate in zidarie de orice natura la scara 
centrala.(acces la fintina de sub cara centrala) 

m2 1,0000 

5 CC03A 
 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 
egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea 
plaselor pina la 3 kg/mp (la parapetul scarii) 

kg 171,0000 

6 CF02A 
 

Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, 
executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete 
plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru 
sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul 
vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de 
beton(la parapetul scarii) 

m2 57,0000 

7 CG17D 
 

Pardoseli din placi de gresie ceramica (portelanat 
60*60)inclusiv stratul suport din mortar adeziv, 
executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
(inclusiv suprafata dintre scara si perete) 

m2 89,0000 

8 CI08A Placaj din gresie portelanata smaltuita, m2 96,0000 



1 2 3 4 5 
 nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, 

executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si 
pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu 
placi de acceasi culoare si forma, avind suprafata 
pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute 
cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, 
fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 
cm grosime (stratul suport de mortar)(inclusiv 
parapetul) dimensiuni 60*60 

9 RpCP21A 
 

Fisii antiderapante metalice si cauciuc, la scari  m 36,0000 

10 RpCP44A 
 

Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea 
materialelor (mina curenta din inox) kg 220,0000 

11 CH06A 
 

Mina curenta INOX montata pe suporti de 15 cm 
inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti 
cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau 
parapet de beton, confectionata din teava din otel 
D=1 1/4" si otel laminat, dreapta 

m 44,0000 

12 RpCK07A1 
 

Umpluturi in straturi compactate mecanic, 
executate cu argile (sub planseu la intrarea noua) m3 1,0000 

13 TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris m3 1,5000 

14 RCsB21C 
 

Forarea mecanica a gaurilor in elementele de 
beton, pentru fixarea confectiilor metalice (pentru 
planseu la intrarea noua) 

buc 216,0000 

15 CL57A 
 

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton 
armat monolit: cu greutatea sub 4 kg kg 18,0000 

16 CC03C 
 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 
egale cu 35 m, la placi  kg 29,7000 

17 RpCB02D1 
 

Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau 
izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, 
parapete, masive etc., la cladiri existente, beton 
preparat cu betoniera pe santier si turnare cu 
mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 
(B200), pentru lucrari de subzidiri(8cm grosime) 

m3 0,8000 

18 CG17D 
 

Pardoseli din placi de gresie ceramica(portelanat 
60*60) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, 
executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
(planseu pentru intrarea noua) 

m2 9,9000 

19 RCsB30S 
 

Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton 
marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-
carota diamantata cu diametrul de: 190 mm(pentru 
constructia pandusului nou) 

buc 8,0000 

20 TsA02B 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, 
avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, 
executata fara sprijiniri, c la fundatii, adincime < 
0,75 m teren mijlociu pentru stilpi 

m3 1,0000 

21 RpCB02D1 
 

Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau 
izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, 
parapete, masive etc., la cladiri existente, beton 
preparat cu betoniera pe santier si turnare cu 
mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 
(B200), pentru lucrari de subzidiri(stilpi pentru 
panusul nou + pandus) 

m3 4,0000 

22 CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 
mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii 
pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2 23,0000 



1 2 3 4 5 
(Pandus si trepte noi) 

23 CC01F1 
 

Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere 
de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 
mm inclusiv in fundatii continue si 
radiere(armarea planseului rampei) 

kg 277,0000 

24 CL18A 
 

Confectii metalice diverse din  otel beton, tevi 
pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau 
partial in beton(sveler la rampa) 

kg 344,0000 

25 RpCB18C 
 

Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, 
beton armat  (in rampa pentru invalizi existenta 
pentru constructie trepte) 

m3 5,0000 

26 RpCB02D1 
 

Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau 
izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, 
parapete, masive etc., la cladiri existente, beton 
preparat cu betoniera pe santier si turnare cu 
mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 
(B200), pentru lucrari de subzidiri(constructia 
treptelor noi) 

m3 2,8000 

27 CL18A 
 

Confectii metalice diverse din  otel beton, tevi 
pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau 
partial in beton(cornier pentru trepte) 

kg 323,0000 

28 RpCP45A 
 

Demontarea ferestrelor metalice(vitrale) kg 130,0000 

29 CK25A 
 

Usi confectionate din profiluri din mase plastice  
inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor 
montate in zidarie de orice natura la constructii cu 
inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu 
suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv complect 
din stecla,  la intrarea centrala(usi profil cu 6 
camere cu geam complect la intrare si miner pe 
toata inaltimea+mecanizm de incidere -
доводчик)- esterioare culoarea antracit prag din 
aluminiu 

m2 7,5000 

30 RpCO56B 
 

Demontari:  tavane suspendate m2 102,7200 

31 RpCG29A 
 

Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau 
BCA de 6-8 cm grosime m2 46,5300 

32 RpCK42C 
 

Desfacerea pardoselilor reci din placi de 
gresie(interior) m2 102,7200 

33 RpCO56A 
 

Demontari: timplarie  (usi la birouri) m2 7,2600 

34 CD55A 
 

Zidarie din blocuri de calcar (fortan)  la pereti cu 
inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara m3 3,4000 

35 CC04A 
 

Armarea zidariei cu otel beton OB 37 fasonate in 
ateliere de santier cu diametrul barelor 6 mm 
inclusiv,  

kg 25,0000 

36 CF02A 
 

Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, 
executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete 
plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru 
sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul 
vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de 
beton 

m2 16,8000 

37 CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor m2 16,8000 

38 CF50B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la 
pereti si pereti despartitori, preparare manuala a 

m2 16,8000 



1 2 3 4 5 
mortarului.(pe peretii noi ziditi) 

39 RpCJ18A 
 

Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 
3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti 
si stilpi  

m2 16,8000 

40 CK25A 
 

Usi confectionate din profiluri din mase plastice  
inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor 
montate in zidarie de orice natura la constructii cu 
inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu 
suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv complect 
din stecla - interioare (prag din aluminiu) 

m2 7,2600 

41 CN54B 
 

Aplicarea manuala a grundului  Betonocontact 
intr-un strat, la pardoseli m2 102,7200 

42 CG56B 
 

Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": 
grosime 20 mm  m2 102,7200 

43 CG17D 
 

Pardoseli din placi de gresie ceramica (portelenat 
60*60)inclusiv stratul suport din mortar adeziv, 
executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
(interior) 

m2 102,7000 

44 CI14B 
 

Elemente liniare din placi din gresie portelanata 
aplicate cu adeziv  m 72,6000 

45 CD72A 
 

Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-
125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de 
PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu 
inaltimea pina la 4 m 

m2 19,3000 

46 CF50B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la 
pereti si pereti despartitori, preparare manuala a 
mortarului. 

m2 123,8000 

47 CI22B 
 

Acoperire decorativa "sub caramida" (la pereti, )  
(amestec uscat),  (декоративная штукатурка 
стен,под кирпич) на клее (сухая смесь), (Pozitia 
aplicativa) 

m2 16,0000 

48 CF57A 
 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  
peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

m2 143,1000 

49 CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor m2 143,1000 

50 RpCR07A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 
copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 
2 straturi pe glet existent, executate manual la 
pereti si stilpi 

m2 143,1000 

51 CK29F 
 

Tavane suspendate din panouri prefabricate 
"Armstrong", inclusiv sistemul-grila culoarea sura m2 102,7000 

52 CK35B 
 

Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat buc 510,0000 

53 CB14C 
 

Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje 
la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea 
schelei timp de 15 zile (120 ore) 

m2 102,7000 

54 CL03A 
 

Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, 
livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina 
la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv 

t 0,3800 

55 CK22A 
 

Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii 
cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate 
pe parapet (Застекленные двери из 
алюминиевого профиля из закрепленных 
панелей, монтируемых на парапет в зданиях 
высотой до 35 м) culoare antracit 

m2 44,0000 



1 2 3 4 5 
56 RpCU09E1 

 
Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, 
inclusiv montarea si demontarea scheletului 
pentru scripete si incarcarea si descarcarea 
materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m 
inaltime, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 
10 m, se adauga( la 7m inaltime) 

t 0,5000 

57 RpEF23A 
 

Demontari de corpuri de iluminat orice tip, 
inclisiv tijele si globurile buc 6,0000 

58 RpCU06B 
 

Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in 
pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2 m 42,8000 

59 08-02-396-10 
 

Canal metalic suspendat de constructii pe tiranti 
sau suspensii, lungime 3 m 100 m 1,0000 

60 RpEA09A 
 

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

m 42,8000 

61 RpEB01B 
 

Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau 
cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati 
ingropat, avind sectiunea 25 mmp 

m 150,0000 

62 RpCU07D 
 

Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, 
dupa instalatii sau consolidari m 42,8000 

63 RpEE03A 
 

Montarea prizelor blocuri cite 4 buc 15,0000 

64 RpEE01A 
 

Montarea interupatoarelor unipolare  buc 4,0000 

65 RpEF02A 
 

Montarea corpuri de iluminat multiple, complet 
echipate buc 10,0000 

66 RpIC17B 
 

Demontarea tevilor de la instalatiile de incalzire  m 30,0000 

67 RpIB11A 
 

Demontari radiatoare de pozitie  m2 4,0000 

68 IC35C 
 

Teava din polietilena armata de inalta densitate 
sau polipropilena armata sau nearmata, montata, 
la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, 
in instalatii de incalzire 

m 42,0000 

69 IB06B 
 

Radiatoare avind  lungimea de 1001 - 1500  buc 3,0000 

70 TrI1AA02C1 
 

Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in 
bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in 
auto categoria 1 

t 3,0000 

71 RpCU09C 
 

Transporturi cu mijloace manuale prin purtat 
direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 
kg (pentru 1 m transportat pe verticala se 
considera 10 pe orizontala)ridicarea materialelor 

t 5,5000 

72 TsI50G 
 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la 
distanta 15 km  t 3,0000 
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