CAIET DE SARCINI
pentru Cererea Ofertelor de Prețuri

Nr. 5 din “

27 iunie 2022
or.Rîșcani
(localitatea)

1.

Autoritatea contractantă

2.

Organizatorul procedurii de achiziție Președintele Raionului Rîșcani___________________

______ Președintele Raionului Rîșcani_____________________

3. Obiectul achiziției ’’Dezvoltare infrastructurii de afaceri prin amenajarea pieței
regianale EN-GROS si spălărilor destinate activităților NON-AGRICOLE din
or.Riscani”.
4.

Cod CPV:

45000000-7

Lista lucrărilor:

Rețele exterioare . Canalizare CI
(denumirea lucrări)

№
crt.

1

Simbol norme,
cod resurse
2

1

TsC03B2

2

TsA03F

3

AcF03A

4

TsDOlB

5

6
7
8

9
10

11

TsD04B
AcAlOB

AcAlOC
CA03A

AcElOB

Cantitate
Denumire lucrări
3
Capitolul 1. Rețea canalizare CI
Săpătură mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint
argilos inmuiat cu apa, descărcare in depozit teren catg.
II
Săpătură manuala de pamint in spatii limitate, avind sub
1,00 m lățime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat
la fundații, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau
foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime
Umpluturi in șanțuri la conductele de alimentare cu apa
sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de
izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate
cu nisip
Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi
uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de
pina la 3 m din grămezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor,
pamintui provenind din teren mijlociu
Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate
in săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv
udarea fiecărui strat de pamint in parte, avind 10 cm
grosime pamint coeziv
Montarea in pamint a țevilor din polietilena, avind
diametrul de 160 mm
Tub de protectie 250mm

Beton turnat in fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți
sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea
cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Вс 5/B 75)
pentru suporturi
Executarea căminelor de vane din elemente de beton
armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare
(inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana

1

U.M.
4

5

100 m3

1,890

m3

9,450

m3

40,600

m3

44,100

m3

44,100

m

60,000

m

18,480

m3

2,420

m3

3,280

AE10B1

Placi prefabricate pt. cămine КЦД-10

buc

3,000

AE10B1

Inel prefabricat pt. cămine КЦ-10-6

buc

8,000

12

2
AE10B1

13

AE10B1

Placi prefabricate pt. cămine КЦП1-10-1

buc

3,000

14

AcE12Bl

Inel de reazem КЦО-1

buc

3,000

15

AcE12Bl

Scara cu vanguri din otel

buc

3,000

16

AcE07D

buc

3,000

17

TsD02Al

100 m3

0,880

100 m3

0,880

1

TsD05B

18

4

5

Inel prefabricat pt. cămine КЦ-10-9

buc

2,000

Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara
piesa-suport, la căminele de vizitare ale instalațiilor de
alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV
Imprastierea pamintului afinat provenit din teren
categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu
senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,
exclusiv udarea fiecărui strat in parte, umpluturile
executindu-se din pamint coeziv

!

Rețele exterioare . Canalizare pluviala C2
(denumirea lucrări)

№
crt.

1

1

2
3

4
5

6
7
8

9
10

11
12

13

Simbol norme,
cod resurse
2

TsC03B2

TsA03F

AcF03C
AcF03A

TsDOlB

TsD04B

TsD02Al

TsD05B

CA02C
CA03F

CA03G

CC01E

CC01F

Cantitate
Denumire lucrări
3
Capitolul 1. Rețea canalizare C2
Săpătură mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint
argilos înmuiat cu apa, descărcare in depozit teren catg.
II
Săpătură manuala de pamint in spatii limitate, avind sub
1,00 m lățime, executata fara sprijiniri, cu taluz înclinat
la fundații, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau
foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime
Umpluturi in șanțuri la conductele de canalizare, ca
substrat, strat de protecție, executate cu piatra sparta
Umpluturi in șanțuri la conductele de canalizare, ca
substrat, strat de protecție, executate cu nisip
Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi
uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de
pina la 3 m din grămezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor,
pamintul provenind din teren mijlociu
Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate
in săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv
udarea fiecărui strat de pamint in parte, avind 10 cm
grosime pamint coeziv
Imprastierea pamintului afinat provenit din teren
categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu
senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,
exclusiv udarea fiecărui strat in parte, umpluturile
executindu-se din pamint coeziv
Beton simplu turnat in egalizări, beton marfa, turnare
cu mijloace clasice B7,5
Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundații,
beton simplu clasa....B12,5
Beton armat turnat cu mijloace clasice, beton armat
clasa... B22,5
Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de
șantier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm
inclusiv in fundații continue si radiere
Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de
șantier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm

1

U.M.
4

5

100 m3

5,120

m3

25,600

m3

96,000

m3

121,500

m3

54,000

m3

54,000

100 m3

1,700

100 m3

1,700

m3

0,880

m3

3,550

m3

0,800

kg

55,400

kg

209,600

1

2

14

AcE07A

15

AcAlOC

16

AcAlOD

17

CA03A

18

AcElOB

19

AE10B1

20

4
inclusiv in fundații continue si radiere
Montarea grilelorelor din fonta , la căminele de vizitare
ale instalațiilor de alimentare cu apa si canalizare, (grila
tip ’’Bloc”)
Montarea in pamint a țevilor din polietilena avind
diametrul de 315 mm
Montarea in pamint a țevilor din polietilena avind
diametrul de 400 mm
Beton turnat in fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți
sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea
cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Вс 5/B 75)
pentru suporturi
Executarea căminelor de vane din elemente de beton
armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare
(inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana

buc

20,000

m

56,000

m

65,100

m3

8,070

m3

9,530

Placi prefabricate pt. cămine КЦД-10

buc

10,000

AE10B1

Inel prefabricat pt. cămine КЦ-10-9

buc

10,000

21

AE10B1

Inel prefabricat pt. cămine КЦ-10-3

buc

5,000

22

AE10B1

Placi prefabricate pt. cămine КЦП1-10-1

buc

10,000

23

AE10B1

Inel prefabricat pt. cămine КЦ-7-3

buc

3,000

24

AcE12Bl

Inel de reazem КЦО-1

buc

10,000

25

AcE12Bl

Scara cu vanguri din otel

buc

10,000

26

AcE07D

Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton

buc

8,000

Rețele exterioare Canalizare pluviala C2 UTILAJ (poz ГП)
(denumirea lucrări)

Cantitate

№
ert.

Simbol norme,
cod resurse

Denumire lucrări

1

2

3

1

U.M.

5

Capitolul 1. Montarea utilajului

M1A01B

1

Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din
otel-carbon, livrate asamblat, montate prin simpla
așezare, avind greutatea totala de 1-3 tone

t

1,050

ALFA GSL (analog)

buc

2,000

Capac special ALFO GSJ-(Analog)

buc

2,000

Capitolul 2. Costul utilajului

2
3

Lucrări generale . Statia de epurare apelor menajere ’’Topaz 75”(поз..6 по ГП)
(denumirea lucrări)

№
crt.

Simbol norme,
cod resurse

1

2

1

TsC03Gl

2

TsA20C

Cantitate
Denumire lucrări
3
Capitolul 1. Строительные работы
Săpătură mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint
cu umiditate naturala, descărcare in autovehicule teren
catg. III
Săpătură manuala de pamint, in taluzuri, la deblee
sapate cu excavator sau screper, pentru completarea
săpăturii ia profilul taluzului, in teren tare

U.M.

4

5

100 m3

1,37

m3

2,80

1

3

2

TsC22Cl

4

TsC22D1k2

5

TsC22C1

6

TsC22D1k2

7

8

AcF03A

TsD02Al

9

TsDOlC

10

TsD05A

11

CA02C01

12

CG01A

13

CG01A1

14

CA03G

15

16

17

18

19

CC02M

CC02N2

CB01B

IzF04Fk2

3

"

Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19Al,
pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus,
peste distanta prevăzută, teren catgll.
Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19Bl,
pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus,
peste distanta prevăzută, teren catg. II
Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19Al,
pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus,
peste distanta prevăzută, teren catg 1 (Для обратной
засыпки)
Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19Bl,
pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus,
peste distanta prevăzută, teren catg. 11
Umpluturi in șanțuri la conductele de alimentare cu apa
sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de
izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate
cu nisip9O6paTHan засыпка песком вокруг
оборудования) nisip pu amenajare
Imprastierea pamintului afinat provenit din teren
categoria I sau 11, executata cu buldozer pe tractor cu
senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
(обратная засыпка)
Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi
uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de
pina la 3 m din grămezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor,
pamintui provenind din teren tare (обратная засыпка
вручную)
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,
exclusiv udarea fiecărui strat in parte, umpluturile
executindu-se din pamint necoeziv
Beton simplu turnat in egalizări, pante, sape la inaltimi
pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe șantier
conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Ml00
-Бетонная подготовка
Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din
ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
gr2.0cm Ml50
Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din
ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita
fin.Diferența in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm
de strat suport din mortar M 150, se scade
Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundații,
socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat
cu centrala de betoane sau beton marfa conform, art.
CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat
clasa...M200 (монол.ж.б плита)
Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de
șantier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in
placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv
construcțiile executate cu cofraje glisante ф8А1
Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de
șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in
placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv
construcțiile executate cu cofraje glisant фЮАШ
Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea
betonului in construcția apeductelor, canalelor si
anexelor, inclusiv sprijinirile
Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperișuri
sau la fundații si radiere, in terenuri fara ape freatice,
inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe
suprafețe inclinate peste 40% sau verticale plane sau
curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de
cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc
(cosoroaba
Примечание - остаток грунта для обратной засыпки

4

5

100 m3

1,40

100 m3

1,40

100 m3

0,91

100 m3

0,91

m3

20,00

100 m3

0,73

m3

18,00

100 m3

0,91

m3

1,31

m2

11,60

m2

-11,60

m3

2,56

kg

7,53

kg

172,80

m2

3,40

m2

3,40

m3

0,00

1

2

3

4

оставить на площадке

Statia de epurare apelor menajere ’’TOPAZ 75”(поз. ГП6)
(denumirea lucrări)

№
crt.

Simbol norme,
cod resurse

Denumire lucrări

U.M.

1

2

3

4

5

t

1,05

buc

1,00

Cantitate

Capitolul 1. Montare utilajului

1

M1A01B

Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din
otel-carbon, livrate asamblat, montate prin simpla
așezare, avind greutatea totala de 1-3 tone

2

Preț

Statia de epurare apelor menajere ’’Topaz 75 ” (c
пуском и наладкой)

Capitolul 2. Costul utilajului

Cap in aval (2buc)
(denumirea lucrări)

№ Simbol norme, cod
crt.
resurse
2
1

1

2

3

4

5

6

RCsAOlA

CA03E

CA03A

CL18A

AcA04C

CL18A

Cantitate
Denumire lucrări
3
Capitolul 1. Lucrări de construcții
Săpături manuale de pamint in spatii limitate,avind sub
1,00 m lățime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz
vertical, pentru gropi poligonale de fundații, șanțuri,
canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un
punct de lucru cu maluri nesprijinite
Beton turnat in fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți
sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea
cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Вс 20/B
250)
Beton turnat in fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți
sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea
cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Вс 5/B 75)
BetonMIOO)
Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla,
tabla striata, otel beton, țevi pentru susțineri sau
acoperiri, înglobate total sau partial in beton(5c 5вр-150
500ч95)
Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate
prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm
(Tub de protecție ГМ 1. Conducta d273x7mm
L=420mm)
Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla,
tabla striata, otel beton, țevi pentru susțineri sau
acoperiri, înglobate total sau partial in beton

1

U.M.
4

5

m3

4,00

m3

1,96

m3

1,20

kg

12,00

m

0,84

kg

15,08

Rețele exterioare de alimentare cu apa sa canalizare. Cămin cu dozator
(denumirea lucrări)

№ Simbol norme, cod
resurse
crt.
2
1

1
2

3

TsA20B

TsDOlB

TsD04B

Denumire lucrări
3
Capitolul 1. Lucrări de terasament
Săpătură manuala de pamint, in taluzuri, la deblee
sapate cu excavator sau screper, pentru completarea
săpăturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi
uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de
pina la 3 m din grămezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor,
pamintul provenind din teren mijlociu
Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate
in săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv
udarea fiecărui strat de pamint in parte, avind 10 cm

U.M.
4

Cantitate
.
5

m3

5,00

m3

4,00

m3

4,00

1

2

1

3

4

5

buc

1,00

buc

1,00

grosime pamint coeziv

Capitolul 2. Montarea utilajului

AcC08A

4

Montarea pe poziție existenta a aparatelor de sterilizare
cu clor, de pina la 20 kg clor/ora (Cămin prefabricat din
plastic)

Capitolul 3. Costul utilajului
Cămin prefabricat din plastic polipropilena cu
dimensiune LxBxh= 100x800x1200

5

Rețele exterioare de alimentare cu apa si canalizare. Cămin cu gratar
(denumirea lucrări)

№ Simbol norme, cod
crt.
resurse
2
1

Cantitate
Denumire lucrări

1

U.M.
5

Capitolul 1. Lucrai de construcție
Capitolul 1.1. Lucrări terasament

1

TsC03Bl

2

TsA20B

3

TsD02Al

4

TsD05B

5

TsDOlB

'6

TsD04B

7

TsC54A

8

41-01-001-lk0
,25

Săpătură mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint
cu umiditate naturala, descărcare in depozit teren catg.
II
Săpătură manuala de pamint, in taluzuri, la deblee
sapate cu excavator sau screper, pentru completarea
săpăturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
Imprastierea pamintului afinat provenit din teren
categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu
senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,
exclusiv udarea fiecărui strat in parte, umpluturile
executindu-se din pamint coeziv
Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi
uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de
pina la 3 m din grămezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor,
pamintul provenind din teren mijlociu
Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate
in săpături orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv
udarea fiecărui strat de pamint in parte, avind 10 cm
grosime pamint coeziv

100 m3

0,09

m3

1,00

100 m3

0,04

100 m3

0,04

m3

1,00

m3

0,10

m3

0,26

100 m2

0,03

m3

0,38

buc

1,00

buc

2,00

m3

0,57

m2

7,20

Capitolul 1.2. Construcții din beton armat tunat

9

10

11

12

13

AcE14A

AcE14Al

IC44E
AcEOlA

CF05A

Strat de fundație din nisip (Слой основания из песка)

Izolație cu tencuiala pe suprafețe orizontale din beton cu
asfalt turnat in doua straturi: de 10 mm fiecare По
днищу
Executarea căminelor de vizitare din elemente de beton
armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare)
cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana
Elemente din beton armat prefabricat, ale căminelor de
vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru
canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu
norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului - Placi
prefabricatept cămine КЦД-15
Confecționarea, montarea si cimentarea țevii de
protecție la trecerea conductelor prin ziduri, țeava avind
diametrul de 325x6мм)
Turnarea pereților din beton la caminile de vizitare ale
canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m
(Укладка бетонных стенок смотровых колодцев в
каналах из обычного бетона, глубина 2-4 м)
Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe
împletitura de sirma, driscuite, la pereți si slituri cu
mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir,
mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si
mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil,

1

14

2

CN28B

3
executate manual pe suprafețe drepte, inclusiv montarea
armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereți
Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la
poziție, in 2 straturi pe suprafața construcțiilor metalice
ale halelor industriale confecționate din profile ușoare,
executate mecanizat

4

5

t

0,08

t

0,06

buc

1,00

Capitolul 2. Montarea utilajului

15

M1G12A

Piese gata uzinate, livrate independent (dispozitive de
agitare, de amestecare, pilnii, gratare si similare),
montate in interiorul sau pe utilajele tehnologice, cu
greutatea piese de 0,02 -0,5 t-Stavilarpentru grătarul
mecanic, Jgeab cu gratar mecanic)

Capitolul 3. Montaj utilajului

16

Stavilar pentru grătarul, Jgheab cu gratar mecanic

5. Informație financiară:

• Sursa de finanțare buget local.
6.
7.

•
•
•
•

•
•

Termenul și condițiile efectuării lucrărilor 90 zile.
Modul de prezentare a ofertelor:
ofertele se prezintă în limba de stat_____ , cu specificarea clară a parametrilor;
prețul lucrărilor se indică în lei MD;
oferta trebuie să conțină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare;
se prezintă lista lucrărilor în mod desfășurat și volumul materialelor de construcție care vor fi folosite
în procesul lucrărilor;
prețul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA și trebuie să fie fix pe toată perioada de
executare a contractului;
prețul ofertei se stabilește de către ofertant în baza cerințelor care le-a primit de la organizatorul
procedurii de achiziție. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar
care nu au fost luate în considerație de ofertant la prezentarea prețului, nu se acoperă de către
beneficiar;

8.

Oferta se prezintă pînă la data limită de depunere a ofertelor pe adresa: SIA”RSAP” (MTender).

9.

Oferta este valabilă 60 de zile de la data limită de depunere a ofertei.

10. Data cînd ofertanții fac cunoștință cu locul (obiectul) efectuării lucrărilor - la solicitarea
operatorului economic.
11. Participanții asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentația de deviz și se vor

conduce de Legea privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.96.
12. Oferta cîștigătoare se va aprecia conform criteriului - prețul cel mai scăzut.
13. Cerințele suplimentare care vor fi luate în considerație la evaluare:
• corespunderea cerințelor de calificare solicitate de către autoritatea contractantă.
14. înștiințarea privind determinarea câștigătorului se expediază în termen de 3 zile de la data emiterii

deciziei privind evaluarea ofertelor conform art.31 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile
publice;
15. Condițiile de contractare:

• contractul se încheie între Autoritatea Contractantă și ofertantul cîștigător după finisarea termenului
de așteptare conform art.32 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice;
16. Documentele necesare a fi prezentate de către ofertanți:

Nr.
d/о

Descrierea criteriului/cerinței

1

DUAE (conform Ordininului nr.72/2020
(nr.146 din 26.11.2020)

2

Oferta
devizele formele nr.3, nr.5, nr.7

3

ISO 9001 standarde de asigurare a calității

4

5

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinței:

Complectarea modelului atașat de
autoritatea contractantă în SIA ”RSAP”
(MTender).
Confirmat prin aplicarea semnăturii
electronice.
confirmat prin aplicarea semnăturii
electronice

confirmat prin aplicarea semnăturii
electronice
confirmat prin aplicarea semnăturii
ISO 14001:2016 protecția mediului
electronice
ISO 45001 standarde de protecție a sănătății și confirmat prin aplicarea semnăturii
electronice
securității ocupaționale

Nivelul minim/
Obligativitatea

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu
Obligatoriu

6

Certificat de efectuare sistematică a plății
impozitelor, contribuțiilor eliberat de
Inspectoratul Fiscal

confirmată prin aplicarea semnăturii
electronice

Obligatoriu

7

Certificat/Decizie de înregistrare a
întreprinderii/Extras din registrul de stat al
persoanelor juridice

confirmate prin aplicarea semnăturii
electronice

Obligatoriu

8

Cerere de participare (anexa 7)

Obligatoriu

9

Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa
8)

confirmat prin aplicarea semnăturii
electronice
confirmat prin aplicarea semnăturii
electronice

10

Scrisoare de garanție bancară în cuantum de
2% din valoarea ofertei tară taxa pe valoarea
adăugată (anexa 9)
Grafic de executare a lucrărilor (anexa 10)

confirmat prin aplicarea semnăturii
electronice

Obligatoriu

confirmat prin aplicarea semnăturii
electronice
Ofertantul (operator economic sau
membrii asocierii împreună) trebuie să
demonstreze că a finalizat în ultimii 5 ani
(calculați pînă Ia data limită de depunere a
ofertelor)
Un contract ce au avut ca obiect
execuția unor lucrări similar cu cele ce fac
obiectul contractului ce urmează a fi
atribuit, cel puțin egal cu 75% din
valoarea contractului (copia contractului,
copia procesului verbal de recepție a
lucrărilor executate).
Confirmat prin aplicarea semnăturii
electronice

Obligatoriu

и

12

Declarație privind experiența similar
(anexa 12)

SAU

Declarație privind lista principalelor lucrări
executate în ultimul an de activitate (anexa
13)

13

Ultimul raport financiar

14

Declarație privind dotările specifice, utilajul
si echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului (anexa 14)

Ofertantul trebuie să demonstreze că
valoarea cumulate a tuturor contractelor
executate în ultimul an de activitate să fie
egală sau mai mare decît valoarea
viitorului contract (copia contractelor,
copia procesului verbal de recepție a
lucrărilor executate).
Confirmat prin aplicarea semnăturii
electronice
Copie, confirmată prin aplicarea
semnăturii electronice
confirmat prin aplicarea semnăturii
electronice

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

15

16

17

18
19

20

21
22

Declarație privind personalul de specialitate
propus pentru implimentarea contractului
(anexa 15)
Lista subcontractanților și partea/părțile din
contract care sunt îndeplinite de aceștia
(anexa nr. 16)
Informații privind asocierea (anexa nr. 17)
Angajament terț susținător financiar (anexa
nr. 18)
Angajament privind susținerea tehnică și
profesională a ofertantului/grupului de
operatori economici (anexa nr. 19)
Declarație terț susținător tehnic (anexa nr. 20)

Declarație terț susținător profesional (anexa
nr. 21)

Aviz pentru participare la licitațiile publice
de lucrări din domeniul construcțiilor și
instalațiilor (anexa nr. 22)

23

Perioada de garanție a lucrărilor

24

Lichiditatea generală

25

Certificat de atribuire a contului bancar

26

Cifra de afaceri medie anuală pentru
ultimii 3 ani

27
Manualul calității

28

Certificat de atestare tehnico profesională a
dirigintelui de șantier

29

Disponibilitate de bani lichizi sau capital
circulant, de resurse creditare sau alte
mijloace financiare în cuantum de 30 % din
valoarea de deviz
30

Garanția de bună execuție în cuatum de 5%
din valoarea de deviz a contractului de
achiziții publice

Ex. SCGCD CR Rîșcani
Tel.:
0 256 2 36 75

confirmat prin aplicarea semnăturii
electronice

Obligatoriu

confirmat prin aplicarea semnăturii
electronice

Obligatoriu

confirmat prin aplicarea semnăturii
electronice
confirmat prin aplicarea semnăturii
electronice
confirmat prin aplicarea semnăturii
electronice

Obligatoriu
Obligatoriu

Obligatoriu

confirmat prin aplicarea semnăturii
electronice
confirmat prin aplicarea semnăturii
electronice

Obligatoriu

confirmat prin aplicarea semnăturii
electronice

Obligatoriu

1 (unu) ani - pentru lucrări,
2 (doi) ani - pentru utilaje.
Confirmat prin aplicarea semnăturii
electronice.
Valoarea minimă de 100%.
Confirmat prin aplicarea semnăturii
electronice.
Copie eliberată de banca deținătoare de
cont.
Confirmat prin aplicarea semnăturii
electronice.
Cifra de afaceri anuală minima impusă
operatorilor economici 75% din valoarea de
deviz pe an.
Confirmat prin aplicarea semnăturii
electronice.
Copia
primei
pagini,ce corespunde
cerințelor ISO vizată de agenție de
supraveghere tehnică.
Confirmat prin aplicarea semnăturii
electronice
Copia certificatului de atestare.
Confirmat prin aplicarea semnăturii
electronice.
Copia eliberată de bancă privind suma
necesară pentru finanțarea contractului pînă
la momentul recepționării primii plăși de
către ofertant conform contarctului.
Confirmat prin aplicarea semnăturii
electronice.
Prezentarea obligatorie la semnarea
contractului

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

