CAIET DE SARCINI
FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Digitally signed by Corcodel Grigore
Date: 2021.10.12 15:05:33 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Obiectul Consiliul raional Singerei. Reparația sediului: Vestiar et 2; Vestiar et 1;
Bloc sanitar et.1; 6 birouri et.1.
MD-6201, Republica Moldova, orașul Sîngerei, str. Independenței, 111
(denumirea, adresa)
Autoritatea contractantă Consiliul raional Singerei.
MD-6201, Republica Moldova, orașul Sîngerei, str. Independenței, 111
(denumirea, adresa)
1 . Descriere generală
Obiectul Consiliul rational Singerei. Reparația sediului: este compus din:
a) Reparatia vestiarului etajului 2 :
- Instalarea tavanelor suspendate din panouri prefabricate Armstrong, inclusiv
sistemul-grila tip Extra Class,
- demontarea captușelii din lemn la pereți,
placarea pereților și glafuri cu panouri decorative fibrolemnoase din placaje din MDF
acoperite cu furnir de frasin, executate la pres cu temperatura de circa 40gr. C șlefuite apoi
gruntuite cu lac grunt ANREC HELIODUR cu dizolvant P.U și întăritor A HELIODUR cu
șlefuire, aplicate cu 3 straturi de vopsea email alb semimat HELIODUR cu întăritor 75 și mai
apoi vopsit cu patină AUR de tip VE 290/PM523, șlefuite și apoi aplicate cu lac
ANR.30EC, baghetă(carniz) decorative din lemn la tavane , reparatia glafurilor.
- desfacerea pardoselilor reci din marmura, reparația stratului suport gr. 3cm.,
placarea pardoselilor cu placi de gresie ceramogranit porțelan glazurată cu grosimea
de 8-10mm, dimensiunea 300x600mm, plinte din lemn (prelucrate, vopsite la
pardoseli),
- demontarea corpurilor de iluminat; montarea corpurilor de iluminat; montarea
cablului pentru energia electrică, montarea tuburilor de protecție, montarea
intrerupatoarilor.
b) Reparatia vestiarului etajului 1 :
- Instalarea tavanelor suspendate din panouri prefabricate Armstrong, inclusiv
sistemul-grila tip Extra Class,
- demontarea captușelii din lemn la pereți,
placarea pereților și glafuri cu panouri decorative fibrolemnoase din placaje din MDF
acoperite cu furnir de frasin, executate la pres cu temperatura de circa 40gr. C șlefuite apoi
gruntuite cu lac grunt ANREC HELIODUR cu dizolvant P.U și întăritor A HELIODUR cu
șlefuire, aplicate cu 3 straturi de vopsea email alb semimat HELIODUR cu întăritor 75 și mai
apoi vopsit cu patină AUR de tip VE 290/PM523, șlefuite și apoi aplicate cu lac
ANR.30EC, baghetă(carniz) decorative din lemn la tavane.
- desfacerea pardoselilor reci din marmura, reparația stratului suport gr. 3cm.,
placarea pardoselilor cu placi de gresie ceramogranit porțelan glazurată cu grosimea
de 8-10mm, dimensiunea 300x600mm, plinte din lemn (prelucrate, vopsite la
pardoseli),
- demontarea corpurilor de iluminat; montarea corpurilor de iluminat; montarea
cablului pentru energia electrică, montarea tuburilor de protecție, montarea
intrerupatoarilor.
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c)

Reparația blocului sanitar et.1: lucrări de construcții (demontări, montarea perețiilor
desparțitori, tencuieli la pereți cu mortar, placarea peretilor cu placi din ghips-carton,
instalarea glasvanduri din profile din mase plastice din panouri fixe și foi de uși,
placarea pereților cu placi de gresie ceramica, placarea pardoselilor cu gresie
ceramogranit porțelan galazurată cu grosimea de 8-10mm, instalarea tavanelor
extensibile; Apa, canalizare, incalzire (demontarea, montarea țăvilor (d. 110, 50, 20)
și pieselor de legătură, instalarea vaselor de closet, lavuarelor, bateriilor
amestecatoare, boilerului pentru apa caldă, oglinzii sanitare, montarea radiatoarelor;
Lucrări electrotehnice - montarea cablului pentru energia electrică, montarea
corpurilor de iluminat, prizelor, întrerupatoarelor, uscatorului de mîni, distributorului
de sapun, sistemului de ventilare (ventilatoare)

d)

Reparația a 6 birouri et.1: lucrări de construcții (reparatia glafuri, grunduirea a
peretilor si tavanelor, vopsirea peretilor si tavanelor cu vopsea pe baza de copolimeri
vinilici in emulsie apoasa, vopsirea pardoselilor, lucrări electrotehnici.

2. Informaţii şi proiectare
A fost elaborată lista cu cantităţi de lucrări şi devizul de cheltuieli la reparația
sediului Consiliului raional Singerei Vestiarul etajul 2; Vestiarul etajul 1; Blocul sanitar
etajul 1; 6 birouri etajul 1.
Se solicită ca atreprenorul să fie înregistrat în conformitate cu legislatia din RM. La
obiect zilnic să fie executate lucrările calitativ conform normativelor în vigoare şi prezent
dirigintele de şantier și responsabil tehnic atestat în domeniu.
3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate
Materialele aplicate în operă e necesar să fie însoţite de certificate de provinienţă care
corespund normelor în vigoare în Republica Moldova sa posede agremente tehnice la
materialele importate.
4. Mostre
Mostrele materialelor aplicate vor fi prezentate și coordonate cu reprezentanții
beneficiarului și responsabilul tehnic înainte de a începe lucrările.
5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea
construcţiilor şi a terenurilor aferente
Materialele vor fi transportate cu transport special, depozitate și păstrate la obiect pînă
vor fi aplicate în operă. Lucrările vor fi efectuate în condiții climaterice favorabile.
6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie
Toate materialele se vor însoţi cu certificate de provinienţă de la furnizor. Vor fi
executate schemele de execuție a lucrărilor, încercările de laborator, procese verbale a
lucrărilor ce vor devein ascunse conform documentației de proiect și păstrate în catrea
tehnică a obiectului.
7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor
Antreprenorul va executa lucrările calitativ, în caz de depistare a viciilor ascunse sau
defectelor vor fi înlăturare de către antreprenor din sursele proprii.
Întocmirea procesele verbale la lucrările ce devin ascunse de către atreprenor şi
semnate de către responsabil tehnic.
8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie
Nu-i necesar.
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9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive
Proiectare și execuția construcțiilor și instalațiilor component ale reparația sediului
Consiliul rl Singerei : Vestiar et 2; Vestiar et 1; Bloc sanitar et.1; 6 birouri et.1. se realizează
astrfel încît acesta să corespundă cel puțin cerințelor de calitate prevăzute de Legea nr.721
din 02.02.1996:
A –rezistență și stabilitate;
B- siguranță în exploatare;
C- siguranță la foc;
D – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului;
E – izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
F – protecție împotriva zgomotului.
10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a
aerului
Conform normativelor pentru asigurarea securității.
11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor
Nu-i necesar.
12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor
Conform normativelor pentru asigurarea securitatii.
13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor
Conform normativelor pentru asigurarea securitatii.
14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor
Conform normativelor pentru asigurarea securitatii.
15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi
alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor
Să dispună de echipamente, instalaţii, utilaje, mijloace de transport testate tehnic, forţa
de muncă să fie asigurată cu echipamente individuale speciale pentru asigurarea protecţiei
muncitorilor.
16. Definiţii
Termenul executării lucrărilor – 1,5 luni
17. Cerinţe privind calculul costului
Oferta necesită a fi alcătuită conform normativelor în vigoare CPL 01.01.2012 în RM
cu prezentarea formularelor 3,5,7.
18. Documente obligatorii la depunerea ofertei
Conform Anunțului de participare
19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor
Conform Anunțului de participar
Autoritatea contractantă ___________

Data "____"__________________
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1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări
Obiectul Consiliul raional Singerei. Reparația sediului: Vestiar et 2.
Autoritatea contractantă Consiliul raional Singerei.
MD-6201, Republica Moldova, orașul Sîngerei, str. Independenței, 111
(denumirea, adresa)

1

№
crt.

Simbol norme si
cod resurse

1

2

CK29F

Denumire lucrărilor

Unitatea de
măsură

Volum

3

4

5

m2

80,20

m2

127,30

m2

232,00

m

80,00

m2

31,50

m2

31,50

m

100,20

Capitolul 1. Tavane

Tavane suspendate din panouri prefabricate
"Armstrong", inclusiv sistemul-grila tip Extra
class
Capitolul 2. Pereti

2

3

4

5

6
7

RpCO56C

Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL,
PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi,
etc.

RpCM21B

Placaje cu panouri fibrolemnoase, la pereti, in
incaperi cu umiditate normala montate prin
prindere cu cuie si sipci de lemn de 5x7 cm
Pacarea peretilor cu panouri decorative
fibrolemnoase din placaje din MDF acoprite cu
furnir de frasin, executate la pres cu temperatura
circa 40gr C, slefuite apoi gruntuite cu lac grunt
ANREC Heliodur cu dizolvant PU si intaritor A
Heliodur cu slefuire aplicate cu 3 straturi de
vopsea email alb semimat Heliodur cu intaritor
75 si mai apoi vopsit cu patina AUR de tip VE
290/PM523 si mai apoi aplicate cu lac
ANR30EC

RpCJ06B

Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor
si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm
grosime, driscuite, executate cu mortar de
ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti,
intre 15 - 25 cm latime (in birouri)

CF61A

Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un
strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de
ferestre si usi plane (in birouri)

RpCR07A

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

CG06A1

Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si
montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi

4

1

2

3

din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau
egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea
maxima de 15 cm la pereti.(baghete decorative
din lemn la tavane )

4

5

m2

83,50

m2

83,50

m2

83,50

m

72,20

m2

6,50

buc

13,00

buc

13,00

m

95,00

m

95,00

Capitolul 3. Pardoseli

8

9

10

11

12

RpCK42C

Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton,
marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

RpCK01B

Repararea stratului-suport pentru pardoseli
executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm
grosime cu fata driscuita fin

CG17D

Pardoseli din placi de gresie ceramogranit
portelan glazurate cu gros 8-10mm,
dimensiunile 300x600 mm, inclusiv stratul
suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:
mai mari de 16 m2

CG06B

Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si
montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi
din alama in incaperi cu suprafete mai mari de
16 mp, plinte inclinate sau in trepte cu inaltimea
mai mare de 15 cm la scari (prelucrate, vopsite la
pardoseli)

CG36B

Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu
pozarea stratului sintetic pe suport existent,
inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii
mai mica sau egala cu 16 mp (reparatia praguri
in birouri)
Capitolul 4. Lucrari electrotehnice

13

14

15

16

RpEF23A

Demontari de corpuri de iluminat orice tip,
inclisiv tijele si globurile

RpEF02B

Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru
lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de
sustinere, tip CIA, CIB, CID, CIC, CPA

RpED01B

Montarea cablurilor pentru energie electrica,
instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor,
avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp

RpEA01C

Montarea tuburilor de protectie din policlorura
de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16
mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau
material plastic pe console metalice, fixate direct
in perete, cu diametrul peste 25 mm

5

1

17

2

RpEE01A

3

Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare
de 10-25 A, de constructie normala,
impermeabile sau etanse in carcasa de
aminoplast, bachelita, metalica sau portelan,
montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn
sau plastic, racordate la conductori de cupru sau
aluminiu

Data „____"__________________

4

5

buc

13,00

____________________________
(semnătura autorizată)
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2. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări
Obiectul Consiliul raional Singerei. Reparația sediului: Vestiar et 1.
Autoritatea contractantă Consiliul raional Singerei.
MD-6201, Republica Moldova, orașul Sîngerei, str. Independenței, 111
(denumirea, adresa)

1

№
crt.

Simbol norme si
cod resurse

1

2

CK29F

Denumire lucrărilor

Unitatea de
măsură

Volum

3

4

5

m2

26,00

m2

32,70

m2

67,30

m

30,00

m2

26,00

Capitolul 1. Tavane

Tavane suspendate din panouri prefabricate
"Armstrong", inclusiv sistemul-grila tip Extra
class
Capitolul 2. Peretii

2

3

4

RpCO56C

Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL,
PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi,
etc.

RpCM21B

Placaje cu panouri fibrolemnoase, la pereti, in
incaperi cu umiditate normala montate prin
prindere cu cuie si sipci de lemn de 5x7 cm
Pacarea peretilor cu panouri decorative
fibrolemnoase din placaje din MDF acoprite cu
furnir de frasin, executate la pres cu temperatura
circa 40gr C, slefuite apoi gruntuite cu lac grunt
ANREC Heliodur cu dizolvant PU si intaritor A
Heliodur cu slefuire aplicate cu 3 straturi de
vopsea email alb semimat Heliodur cu intaritor
75 si mai apoi vopsit cu patina AUR de tip VE
290/PM523 si mai apoi aplicate cu lac
ANR30EC

CG06A1

Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si
montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi
din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau
egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea
maxima de 15 cm la pereti.(baghete decorative la
tavane din lemn)
Capitolul 3. Pardoseli

5

RpCK42C

Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton,
marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

7

6

7

8

RpCK01B

Repararea stratului-suport pentru pardoseli
executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm
grosime cu fata driscuita fin

CG17D

Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv
stratul suport din mortar adeziv, executate pe
suprafete: mai mari de 16 m2

CG06B

Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si
montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi
din alama in incaperi cu suprafete mai mari de
16 mp, plinte inclinate sau in trepte cu inaltimea
mai mare de 15 cm la scari (prelucrate, vopsite la
pardoseli)

m2

26,00

m2

26,00

m

30,00

buc

4,00

buc

4,00

m

75,00

m

75,00

buc

4,00

Capitolul 4. Lucrari electrotehnice

9

10

11

12

13

RpEF23A

Demontari de corpuri de iluminat orice tip,
inclisiv tijele si globurile

RpEF02B

Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru
lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de
sustinere, tip CIA, CIB, CID, CIC, CPA

RpED01B

Montarea cablurilor pentru energie electrica,
instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor,
avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp

RpEA01C

Montarea tuburilor de protectie din policlorura
de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16
mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau
material plastic pe console metalice, fixate direct
in perete, cu diametrul peste 25 mm

RpEE01A

Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare
de 10-25 A, de constructie normala,
impermeabile sau etanse in carcasa de
aminoplast, bachelita, metalica sau portelan,
montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn
sau plastic, racordate la conductori de cupru sau
aluminiu

Data „____"__________________

____________________________
(semnătura autorizată)
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3. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări
Obiectul Consiliul raional Singerei. Reparația sediului: Bloc sanitar et.1
Autoritatea contractantă Consiliul raional Singerei.
MD-6201, Republica Moldova, orașul Sîngerei, str. Independenței, 111
(denumirea, adresa)

№
crt.

Simbol norme si
cod resurse

1

2

1
2
3

4

5

6

7

8

9

10

Denumire lucrărilor
3
Capitolul 1. Lucrari de constructii

RpCP45A

Demontarea usilor si ferestrelor metalice (peretii
dispartitori)

RpCG29A

Demolarea peretilor de zidarie

CD55A

Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu
inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (zidaria
golurilor)

RpCM33A

Demontarea placajelor din faianta, gresie,
ceramica

CF54B

Placarea peretilor cu placi din ghips-carton,
grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil
zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile
usilor si ferestrelor

CI22B

Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi,
pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec
uscat), dimensiuni placute: pina la 400 x 250
mm

CI22B

Placaj din placute de ceramica (la glafuri) fixate
de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:
pina la 400x250 mm

CD51C

Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la
pereti despartitori armati cu grosimea 1/2
caramida, inaltimea pina la 4 m

RpCJ12A

Tencuieli interioare si exterioare sclivisite,
executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm
grosime medie, la pereti din beton sau caramida,
cu suprafete plane

CK27C

Glasvanduri din profile din mase plastice la
constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri

Unitatea de
măsură

Volum

4

5

kg

105,00

m2

10,50

m3

0,30

m2

31,42

m2

44,88

m2

64,88

m2

6,00

100m2

0,10

m2

20,00

m2

9,80
9

1

11

12
13
14

15

16

17

18

19

2

fixe si foi de usi

3

4

5

m2

20,30

CK55H

Plafoane tensionate din tesatura de poliester сu
incalzire cu foehn de aer de inalta temperatura in
incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata
peste 50 m2 cu fixarea baghetelor de zidarie de
caramida.

RpCK42C

Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton,
marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

m2

8,70

RpCK41A

Desfacerea pardoselilor din dusumele din
scindura, dulapi, etc

m2

11,60

TsC54B

Strat de fundatie din piatra sparta

m3

1,74

CG22A1

Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc
10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp
continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu
suprafata mai mica sau egala cu 16 mp

m2

11,60

RpCK01B

Repararea stratului-suport pentru pardoseli
executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm
grosime cu fata driscuita fin

m2

20,30

CG17D

Pardoseli din placi de gresie ceramogranit
portelate glazurate gr.8-10mm inclusiv stratul
suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:
mai mari de 16 m2

m2

20,30

CF54A

Placarea peretilor cu placi din ghips-carton,
grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil
zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile
usilor si ferestrelor(corob)

m2

3,70

CI22B

Placaj din placute de ceramica (la corob) fixate
de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:
pina la 400 x 250 mm

m2

3,70

Capitolul 2. Apa, canalizare, incalzire

20
21
22
23

RpSC05A

Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv
accesoriile

buc

1,00

RpSC06A

Demontarea unui vas de closet din faianta,
complet echipat

buc

2,00

Demontarea unei oglinzi din semicristal

buc

1,00

Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier
pentru rufe, din fonta sau material plastic

buc

1,00

RpSC13A
RpSC16A

10

1

24

25

26

27

28

29

30

31

32
33
34

35

36

2

RpSC24A

RpSC21A

RpSD19A

3

Montarea vasului pentru closet, complet echipat,
din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv
pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu
rezervorul de apa montat la inaltime sau
semiinaltime, avind sifonul interior tip S
Montarea lavoarului din semiportelan, portelan
sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind
teava de scurgere din material plastic, montat pe
console fixate pe pereti din zidarie de caramida
sau b.c.a.
Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu
dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de
inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.

RpSB31B

Montarea tevii din material plastic pentru
canalizare, imbinata prin sudura cap la cap,
avind diametrul de 110-125 mm

RpSB32B

Montarea piesei de legatura din material plastic
pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la
cap, avind diametrul de 110-125 mm

RpSB31A

RpSB32A

Montarea tevii din material plastic pentru
canalizare, imbinata prin sudura cap la cap,
avind diametrul de 40-75 mm
Montarea piesei de legatura din material plastic
pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la
cap, avind diametrul de 40-75 mm

RpSA19B

Montarea tevii din material plastic imbinata prin
sudura prin polifuziune, la constructii industriale,
avind diametrul de 20 mm

RpSC30A

Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu
marginile slefuite, montata pe perete din zidarie
de caramida sau b.c.a.

RpIB11B
IB06B

IC40B

ID06A

Demontari elemente de radiator pentru
micsorarea suprafetei
Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de
1001 - 1500
Bratara pentru fixarea conductelor din otel
pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze,
montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din
PVC pe zid de caramida
Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru
instalatii de incalzire centrala, avind diametrul
nominal de 1/4"

4

5

buc

3,00

buc

3,00

buc

3,00

m

10,00

buc

4,00

m

12,00

buc

6,00

m

25,00

buc

3,00

buc

2,00

buc

2,00

buc

10,00

buc

2,00
11

1

37

2

RpSA19D

3

Montarea tevii din material plastic imbinata prin
sudura prin polifuziune, la constructii industriale,
avind diametrul de 32 mm

4

5

m

5,00

m

65,00

buc

9,00

buc

9,00

buc

6,00

buc

1,00

buc

1,00

Capitolul 3. Lucrari electrotehnice

38

39

40

41

42
43
44
45

46

47
48

RpED01A

RpEF02A

RpEE01A

RpEE03A

IA17A
RpSE27A

Montarea cablurilor pentru energie electrica,
instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor,
avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp
Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru
lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon
sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere,
tip CGA 140-485 complet echipate
Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare
de 10-25 A, de constructie normala,
impermeabile sau etanse in carcasa de
aminoplast, bachelita, metalica sau portelan,
montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn
sau plastic, racordate la conductori de cupru sau
aluminiu
Montarea prizelor bipolare constructie normala
din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla,
constructie impermeabila, etanse, etanse metalica
sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau
aparent pe dibluri din lemn sau plastic
Boiler vertical montat pe pardoseala (perete),
boilerul avind capacitatea de pina la 300 l,
inclusiv
Montarea uscatorului de mini

RpSE27A

Montarea distribuitor automat de sapun lichid,
montat pe perete din caramida sau b.c.a.

buc

2,00

RpSE27A

Montarea suportul pentru hartie igienica, montat
pe perete din caramida sau b.c.a.

buc

3,00

VC07A

Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip
VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg
cu motor de 0,25 - 0,55 kw

buc

2,00

Boiler

buc

1,00

Uscator de mini

buc

1,00

Pret de piata
Pret de piata

Capitolul 4. Utilaj

Data „____"__________________

____________________________
(semnătura autorizată)
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4. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări
Obiectul Consiliul raional Singerei. Reparația sediului: Reparatia a 6 birouri et.I
Autoritatea contractantă Consiliul raional Singerei.
MD-6201, Republica Moldova, orașul Sîngerei, str. Independenței, 111
(denumirea, adresa)

1

2

3

4

5

6

№
crt.

Simbol norme si
cod resurse

1

2

Denumire lucrărilor
3
Capitolul 1. Bir. nr 1 (4,4x3,5)

CF61A

Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un
strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de
ferestre si usi plane

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.

CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si
tavanelor

RpCR07A

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

CG36B

Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu
pozarea stratului sintetic pe suport existent,
inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii
mai mica sau egala cu 16 mp (prag)

RpCR10B

Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn
pardoseli, in doua straturi

Unitatea de
măsură

Volum

4

5

m2

0,98

m2

1,20

m2

58,20

m2

58,20

m2

0,40

m2

15,40

m2

0,98

m2

0,50

m2

40,30

Capitolul 2. Bir. nr 2 (2,5x3,5)

7

8

9

CF61A

Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un
strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de
ferestre si usi plane

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.

CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si
tavanelor

13

10

11

12

RpCR07A

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

CG36B

Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu
pozarea stratului sintetic pe suport existent,
inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii
mai mica sau egala cu 16 mp (prag)

RpCR10B

Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn
pardoseli, in doua straturi

m2

40,30

m2

0,40

m2

8,80

m2

0,98

m2

0,80

m2

49,20

m2

49,20

m2

0,40

Capitolul 3. Bir. nr 22 (4,2x5,5)

13

14

15
16

17

18
19

CF61A

Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un
strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de
ferestre si usi plane

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.

CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

RpCR07A

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

CG36B

Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu
pozarea stratului sintetic pe suport existent,
inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii
mai mica sau egala cu 16 mp (prag)

RpCK10B

Raschetarea parchetului de stejar sau fag,
executata manual, cu rindeaua si ticlingul

m2

23,10

RpCK11C

Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX
sau lac de parchet in trei straturi

m2

23,10

m2

0,98

m2

0,50

Capitolul 4. Bir. nr 21 (3,0x5,5)

20

21

CF61A

Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un
strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de
ferestre si usi plane

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.

14

22

23

CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si
tavanelor

RpCR07A

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

m2

61,20

m2

61,20

m2

0,98

m2

1,00

m2

61,85

m2

61,85

m2

0,40

m

14,00

m2

15,95

m2

0,98

m2

3,50

m2

57,25

Capitolul 5. Bir. nr 20 (2,9x5,5)

24

25

26

27

28

29

30

CF61A

CF50B

CN53A

Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un
strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de
ferestre si usi plane
Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la
pereti si pereti despartitori, preparare manuala a
mortarului.
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si
tavanelor

RpCR07A

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

CG36B

Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu
pozarea stratului sintetic pe suport existent,
inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii
mai mica sau egala cu 16 mp (prag)

RpCK09D

Montarea plintelor orizontale la pereti din lemn
de stejar, fag sau rasinoase, de max 15 cm
latime, curatate si montate pe dibluri cu suruburi
de alama, inclusiv desfacerea zonei de incastrare
in pereti si pardoseala, in camere de peste 16 mp

RpCR10B

Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn
pardoseli, in doua straturi
Capitolul 6. Bir. nr 19 (2,5x5,5)

31

32

33

CF61A

CF50B

CN53A

Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un
strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de
ferestre si usi plane
Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la
pereti si pereti despartitori, preparare manuala a
mortarului.
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si
tavanelor

15

34

35

36

37

RpCR07A

CG36B

RpCK09D

IzF55B

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de
copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in
2 straturi pe glet existent, executate manual
Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu
pozarea stratului sintetic pe suport existent,
inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii
mai mica sau egala cu 16 mp (prag)
Montarea plintelor orizontale la pereti din lemn
de stejar, fag sau rasinoase, de max 15 cm
latime, curatate si montate pe dibluri cu suruburi
de alama, inclusiv desfacerea zonei de incastrare
in pereti si pardoseala, in camere de peste 16 mp
Termoizolarea interioara peretilor a cladirilor
cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu
fixare rigida a termoizolantului), suprafata
peretilor neteda: cu placi de polistiren (la goluri)

m2

57,25

m2

0,40

m

16,00

m2

2,00

buc

4,00

buc

4,00

m

20,00

m

20,00

buc

6,00

buc

10,00

Capitolul 7. Lucrari electrotehnice

38
39

40

41

42

43

RpEF23A
RpEF02B

RpED01B

RpEA01C

RpEE01A

RpEE03B

Demontari de corpuri de iluminat orice tip,
inclisiv tijele si globurile
Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru
lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de
sustinere, tip CIA, CIB, CID, CIC, CPA
Montarea cablurilor pentru energie electrica,
instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor,
avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp
Montarea tuburilor de protectie din policlorura
de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16
mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau
material plastic pe console metalice, fixate direct
in perete, cu diametrul peste 25 mm
Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare
de 10-25 A, de constructie normala,
impermeabile sau etanse in carcasa de
aminoplast, bachelita, metalica sau portelan,
montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn
sau plastic, racordate la conductori de cupru sau
aluminiu
Montarea prizelor bipolare constructie INTENC
sau similare din aminoplast sau bachelita,
capsulata, etanse metalica sau ebonita cu
contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat
sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic

Data „____"__________________

____________________________
(semnătura autorizată)
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