Cererea ofertei de preturi privind achizitia lucrarilor/serviciilor de reparatie capitală la
acoperișul clădirii „SA”Moldtelecom” din or. Bălți
Achizitor: S.A. “Moldtelecom”, Bd. Stefan cel Mare și Sfânt 10, mun Chișinău.
- Obiectul Achiziției:
1. “Îndeplinirea lucrărilor de reparație capitală
SA”Moldtelecom” din or. Bălți str. Independenței, 28

la

acoperișul

clădirii

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);
De indicat obligatoriu:
Modalitatea de plată, în termen de 30 de zile din momentul semnării procesuluiverbal de finalizare a lucrărilor îndeplinite integral.
- Graficul de execuţie a lucrărilor.
- Perioada de garanție a lucrărilor și serviciilor prestate după semnarea procesului
verbal de recepţie la terminarea lucrărilor minim 12 luni
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 17.06.2021, ora 12:00.
Persoana responsabilă de recepționarea ofertelor dl Dinu Ciobanu, Specialist coord. SEEC.
tel.: +373 22 570 601;
Sergiu Botnaru Vicedirector 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 17.06.2021, 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 principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate
i) Copia Certificatului de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de şantier.
j) Lista beneficiarilor pentru care au fost prestate lucrări/servicii similare.
k) Minim 3 recomandări din partea beneficiarilor pentru care au fost executate lucrări
similare.

l) Lista personalului calificat necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului
contractului ce urmează a fi atribuit
m) Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru
îndeplinirea corespunzătoare a contractului.
Persoana de contact pentru informaţii suplimentare:
D.Ciobanu – mob: 068304706; fix: 022570601.
S. Botnaru – mob: 067299128; fix: 022570128.

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 a acoperisului cladirii SA

"Moldtelecom", or. BALTI
№ Simbol norme
crt. şi Cod resurse
1

2

1

RpCI42F

2

RpCK42A

3

RpCI42A

4

RpCI42A

5

RCsB30J

6

7

RpCU09C

TrI1AA02C1

8

TsI50G

9

CE24C

Denumire lucrărilor
3
1. Lucrari de demontare
Demontarea elementelor de acoperis - membrane
bituminoase in unul sau doua straturi
Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de
ciment- doar stratul suport deteriorat .
Demontarea elementelor de acoperis - glafuri,
sorturi, etc.
Demontarea elementelor de acoperis - gura de
scurgere existenta, pentru inlocuire.
Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton
marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota
diamantata cu diametrul de: 110 mm (2+1in perete)
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
Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari
prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto
categoria 1
Transportarea incarcaturilor cu autocamione la
distanta 15 km
2. Lucrari de constructie
Gargui (gura de scurgere), din teava plastificata
D=4", (aplicativ, de inclus tava plastificata cu
lungimea echivalenta grosimii acoperisului si

Unitatea
de
masura
4

Volum

m2

548,8000

m2

274,0000

m

70,0000

m

5,0000

buc

3,0000

t

69,0000

t

69,0000

t

69,0000

buc

4,0000

5

1

10

11

12

13

14

15

16

17

2

CE22A

CE22A

RpCE27A

RpCE26A

CG01A

IzF01A

CE13A2

CE23D3

18

RpIzA01A

19

IzF01A

20

21

22

23

RpIzC03B1

RpCS05A

TsA01C1

TsD01C

3
garguiul pentru toate 3 guri de scurgere), montat prin
cimentare
Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata
anticoroziv cu D 100(tava verticala si orizontala +
exterioara pentru apele pluviale) in interior
Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata
anticoroziv cu D 100 pe verticala la exterior, montata
pe perete.
Parafrunzar (caciula din sirma pentru protectia
gurilor de scurgere) cu diam mediu de 120 mm,
confectionat dintr-o carcasa sudata, zincata, cu sirma
d=4 mm, prevazuta cu plasa din sirma zincata, la
acoperisuri si terase
Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie
cu atmosfera (deflectoare), la terase si acoperisuri,
Aerator( Aplicativ, de inclus doar Aeratorele)
Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din
ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
(k=0.5 pentru materiale), pentru creare inclinare la
gurile noi de scurgere si reparatia stratului deteriorat.
Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de
difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei
sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte
sau verticale, cu solutie bituminoasa (praimer), in 2
straturi
Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase
modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe
suprafata orizontale montate pe suport continuu
pentru membrane in 2 straturi Bipoli ХКП,
ЭКП(inclusiv inaltimea parapetului 0.7m)
Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm
grosime montata dupa invelirea parapetului cu
membrane bituminoase, cu latimea desfasurata intre
51 - 100 cm
3. Hidroizolare si pavare
Curatarea prin sablare, in vederea aplicarii
termoizolarii
Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de
difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei
sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte
sau verticale, cu solutie bituminoasa (praimer), in 2
straturi
Bariera contra vaporilor, executata pe suprafete
verticale cu un strat de geomembrana pe toata
suprafata
Repararea denivelarilor la trotuare executate din placi
de beton, pe o suprafata de peste 50 mp, cu rosturi
umplute cu ciment( schimbarea unghiului de
inclinare pentru scurgerea apelor pluviale)
Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la
indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in
spatii intinse in pamint cu umiditate naturala
aruncarea in depozit teren tare
Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi
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m

5,5000
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4,0000
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14,0000

m2

274,0000

m2

548,8000

m2

548,8000

m

70,0000

m2
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24

25

2

TsD04A

RpCK07B

3
uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de
pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea
bulgarilor, pamintul provenind din teren tare
Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,
inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte,
avind 10 cm grosime pamint necoeziv
Umpluturi in straturi compactate cu mijloace
manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu
nisip
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