CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ
1. Denumirea beneficiarului de stat IP Liceul Teoretic ,,Olimp'' din s. Puhaceni, r. Anenii
Noi
2. Organizatorul procedurii de achiziţie IP Liceul Teoretic ,,Olimp'' din s. Puhaceni, r.
Anenii Noi
3. Obiectul achiziţiilor: Lucrări de amenajare cu executare de pavaje pe teritoriul
IP Liceul Teoretic,,Olimp'' din s. Puhaceni,r.Anenii Noi
№ Simbol norme
crt.
şi Cod
resurse
1
2

1

2

3

4

5

RpCB18F

TsA20B

DE10E

DE11B

DE18B

Denumirea lucrărilor
3
1. Lucrari de amenajare

Demolarea betoanelor vechi cu mijloace
mecanice, beton simplu
Sapatura manuala de pamint, in
taluzuri, la deblee sapate cu excavator
sau screper, pentru completarea
sapaturii la profilul taluzului, in teren
mijlociu
Borduri prefabricate din beton, pentru
trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton
35x15 cm (Bordura 1x0,20x0,08)
Uluci mici, prefabricate din beton cu
sectiunea de 35x24x8 cm, pentru
incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor,
aleilor, etc., asezate pe o fundatie din
nisip
Pavaje executate din placi de trotuare
din beton prefabricat asezate pe un strat
din amestec uscat de ciment si nisip, in
proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat
de ciment si nisip, grosime strat de 10
cm ( Pavaj presat CARAMIDA
20x10x4 cm cloarea si forma se
coordoneaza cu benificiarul) Nisipul
pentru constructii - materialul
beneficiarului

4

Cantitate
conform datelor
din proiect
5

m3

6,16

m3

3,80

m

44,00

m

30,00

m2

660,00

m3

24,40

m3

3,06

U.M.

2. Lucrari de amenajare

6

TsC54B

Strat de fundatie din piatra sparta

7

TsA20B

Sapatura manuala de pamint, in
taluzuri, la deblee sapate cu excavator
sau screper, pentru completarea
sapaturii la profilul taluzului, in teren

1

2

3

4

5

m

34,00

m2

244,00

m3

10,80

m3

8,60

m

120,00

m2

108,00

mijlociu
8

9

DE10E

DE18B

Borduri prefabricate din beton, pentru
trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton
35x15 cm (Bordura 1x020x0,08)
Pavaje executate din placi de trotuare
din beton prefabricat asezate pe un strat
din amestec uscat de ciment si nisip, in
proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat
de ciment si nisip, grosime strat de 10
cm ( Pavaj presat CARAMIDA
20x10x6 cm cloarea si forma se
coordoneaza cu benificiarul) Nisipul
pentru constructii - materialul
benificiarului
3. Lucrari de amenajare

10

TsC54B

Strat de fundatie din piatra sparta

11

TsA20B

Sapatura manuala de pamint, in
taluzuri, la deblee sapate cu excavator
sau screper, pentru completarea
sapaturii la profilul taluzului, in teren
mijlociu

12

13

DE10E

DE18B

Borduri prefabricate din beton, pentru
trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton
35x15 cm (Bordura 1x020x0,08)
Pavaje executate din placi de trotuare
din beton prefabricat asezate pe un strat
din amestec uscat de ciment si nisip, in
proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat
de ciment si nisip, grosime strat de 10
cm ( Pavaj presat CARAMIDA
20x10x4 cm Nisip pentru constructii materialul benificiarului)

Lucrările se referă la Proiectul de îmbunătăţire a mediului educaţional în liceul din
satul Puhăceni, finanţat de către Ambasada Japoniei în cadrul programului umanitar
KUSANONE.
Conform condițiilor Contractului de Grant plățile vor fi scutite de TVA (Hotărîrea
Guvernului nr.246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale
aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare,care
cade sub incidența tratatelor internaționale la care RM este parte)
Operatorii economici nu vor include în ofertă/devize
TVA.
Digitally signed by Gapei Oxana
Date: 2021.09.27 08:59:51 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

