___ CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ
î. Denumerea beneficiarului de stat

Direcţia general transport public si căi de

comunicaţie, str. S. Lazo, 18
2. Organizatorul procedurii de achiziţie I.M. Regia MExdrupoM, c/f
1003600161002, str. Varnita, 22
3. Obiectul achiziţiilor Lucrări de reparaţia gropilor si de umplerea rosturilor
cu masitic bituminos, ne străzile mun. Chisinau .
JV°
crt.

Sim bol norm e şi
Cod resurse

U nitatea
de m ăsură

V olum

D enum ire lucrărilor

1

2

3

4

5

t

900,000

m

18 000,000

1

2

D I151A

R pA r6A

R e p a ra ţia g ro p ilo r, p e la d e lo r la im b ra c a m in ti
b itu m in o a s e cu p ia tra sp a rta de g ra n it cu
in sta la ţie d e p lo m b a t P - 3 10 M , h = 5 cm .
P u rja re a , c u ra ta re a si u m p le re a ro stu rilo r cu
m a stic b itu m in o s: c a n al 1 0 x 3 5 h m m

SefSP
5

L. Zubcu

Digitally signed by Tomiţă Sergiu
Date: 2021.07.08 14:05:38 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

78/21

ÎM EXDRUPO.
Referinţă: Hotărîrea Guvernului R.M.
nr.361din 25.06.1996 „Cu privire la asigurarea
calităţii construcţiilor” Anexa nr. 1 Regulamentul
„Cu privire la verificarea proiectelor
şi a execuţiei construcţiilor şi expertizarea
tehnică a proiectelor şi construcţiilor”

AVIZ DE VERIFICARE
la documentaţia de deviz
„Lucrări de reparaţia gropilor şi de umplerea rosturilor cu mastic bituminos pe
străzile mun. Chişinău”
(deviz local)
Beneficiar: ÎM EXDRUPO.
Documentaţia de deviz este elaborată de devizier:
Nadejda Todorova (certificat seria ED-2019 nr. 074D)
1. Baza de proiectare:
Lista cu cantităţile de lucrări necesare spre executare confirmată de beneficiar.
2. Date privind verificarea documentaţiei de deviz:
Verificarea documentaţiei de devize s-a efectuat de verificator:
Constantin Mînăscurtă

Verificator de proiecte (Devize)
Certificat Seria 2016-VP nr. 141D

3. Date generale:
Devizul de cheltuieli este elaborat conform cerinţelor CP L.01.01-2012 „Instrucţiuni
privind întocmirea devizelor pentru lucrări de construcţie-montaj prin metoda de resurse”
şi „Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1570 din 09 decembrie 2002 „Cu privire la
măsurile urgente de trecere la baza nouă de deviz în construcţii”.
4. Costul lucrărilor de deviz:
Verificării s-a supus devizul de cheltuieli în sumă de 3846,43 mii lei.

5. Date privind rezultatele verificării documentaţiei de deviz:
La obiectele menţionat se prevede de executat următoarele lucrări de bază:
1. Reparaţia gropilor, peladelor la îmbrăcăminţi bituminoase cu piatră spartă de granit
cu instalaţie de plombat P-310 M, h=5cm;
2. Purjarea , curăţarea şi umplerea rosturilor cu mastic bituminos, canal 10x35h mm
Verificării s-a supus corectitudinea aplicării preţurilor la materiale şi mecanisme,
comparativ cu cele la nivelul trimestrului I, 2021 (preţuri de piaţă), normelor,
indicatoarelor la elaborarea devizului de cheltuieli, cotelor cheltuieli asigurări sociale,
transport, regie, beneficiul de deviz şi TVA, incluse în devizele locale.
6. Concluzii:
Ca rezultat al verificărilor efectuate, costul lucrărilor de deviz la obiectele „Lucrări de
reparaţia gropilor şi de umplerea rosturilor cu mastic bituminos pe străzile mun.
Chişinău” (devize locale), se recomandă spre aprobare cu costul orientativ de deviz în
sumă de 3846,43 mii lei inclusiv TVA 20%.

Verificator de proiecte

Constantin Mînăscurtă

