Deviz
pentru servicii de cercetare proiectare pe obiectul
”Construcția Sălii de Sport pentru IP Școala Primară-Grădiniță ”A.Donici”
din strada A.Șciusev 20, mun. Cahul”
Nr.
d/o

1

Caracteristica întreprinderii, clădirii sau
tipul lucrărilor

Elaborarea proiectului de
execuție a construcției Sălii de Sport
Bloc sportiv cu sală, cu
dimensiuni 24x12m
Compartimente:
Plan general – 2%
Tehnologia – 9%
Soluții arhitecturale – 27%
Rezistența -30%
Încălzirea, ventilarea și condiționarea
aerului -5%
Alimentarea cu apă și canalizare -4%
Alimentare cu energie
electrică- 4%
Automatizarea sistemului de ventilare –
2%
Telecomunicații și
semnalizare- 3%
Organizarea lucrărilor de construcții 2%
Deviz -12%
Coeficientul la volumul de lucrări:
K1 =100% =1,0

2

Elaborarea proiectului de execuție a
Cazangeriei incorporată cu capacitatea
0,3G kal/oră
Compartimentele proiectului:
Arhitectura și rezistența-2%
Termomecanica- 9%
Încălzirea și ventilarea -1%
Alimentarea cu energie electrică -1%
Automatizare -2 %

Numerele compartimentelor, secțiunilor,
tabelelor, paragrafelor și punctelor,
indicațiilor la subcapitolul sau capitolul
Indicatorului de prețuri pentru lucrările de
proiectare în construcții
NCM L.02.11-1:2013 Prețuri
de referință pentru lucrări de
proiectare în construcții
Indicator Nr.1, cap.3, tab.7,
pct.1
K2 = 0,85- coef. pentru proiectul de execuție
K3 = 1,52-coef. Tab.7a pentru încăperi
adiționale
K4 = 1,2 –coeficient de complexitate
(seismicitatea 8 grade)

Catalog de prețuri la lucrările de proiectare
Nr.1, tab.1-7, p.1
K2 = 1.06 - coef. pentru proiectul de execuție
K3 = 0.6 -coef. nota p.6
K4 = 21,2 – index pentru recalcularea
lucrărilor de proiectare

Alimentare cu apă și canalizare- 1%
Alimentare cu gaze naturale -2%
Semnalizare -1%
Deviz de proiect – 4%
Coeficient la volumul de lucrări:
K1 = 23% = 0,23
3

Cercetări inginerogeodezice S=1,0 ha

Culegere de prețuri la lucrările de cercetare
p/u lucrări de construcție, a.1991

Complex de lucrări inginero-geodezice
la S1:500
Desen tehnic cartographic
Culegerea și sistematizarea
pe obiect
Asigurarea metrologică
Organizarea și lichidarea lucrărilor
4

Cercetări inginerogeologice (2 sonde)
Forarea sondelor
Selectarea probelor de sol
Trasarea forajelor
Organizarea și lichidarea
lucrărilor
Lucrări de laborator
Prelucrarea lucrărilor
-lucrări de forare
-lucrări de laborator
Elaborarea raportului
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Culegere de prețuri la lucrările de cercetare
p/u lucrări de construcție, a.1991

