CAIET DE SARCINI
pentru Cererea Ofertelor de Prețuri
1.
2.
3.
4.

Autoritatea contractantă: IMSP Policlinica de Stat
Obiectul achiziției: Lucrări de construcție în Secția Laborator (uși și vitralii, pardosea,
pereți noi) (REPETAT)
Cod CPV: 45200000-9
Lista lucrărilor:
Nr. Simbol
crt. norme și
Cod resurse

Denumirea lucrărilor

Unitatea de
măsură

Volumul

m²

104,20

m²

9,00

m²

9,00

Capitolul 1. Podele
1

CG49A

Executarea acoperirii antibacteriale din
vinil omogen (linoleum medical), la
pardoseli – Linoleum antibacterian
omogen. Tip material: Polivinil clorura
antibacterian (PVC), Grosime material:
2…3 mm, Casa de rezistență la uzură:
32-33, Culoare: la discreția
beneficiarului, Lățimea pânză: 2…3 m

Capitolul 2. Uși și vitralii
1

2

3

CK11C

CK11C

CK11C

Vitrine gata confecționate, montate în
zidărie de orice natură, cu suprafața
intre 7,5-10 m² la construcții montare la
înălțimi de până la 5 m inclusiv, din
mase plastice – Destinație: Perete
interior, Dimensiuni: 3000x3000 mm,
Dimensiuni ușă: 2100x1300mm, Tip
ușă: Dublu canat, Direcție canat activ:
Dreapta, Lățime canat activ: 820 mm,
Tip balamale: ajustabile, Tip umplutura:
Panou sandwich 24 mm, Grosime perete
exterior panou sandwich: 1,0…..1,3
mm. Culoare profil: alb, Tip prag:
aluminiu, Tip profil geam, Tip feronerie
canat: lacată scurtă
Vitrine gata confecționate, montate în
zidărie de orice natură, cu suprafața
intre 7,5-10 m² la construcții montare la
înălțimi de până la 5 m inclusiv, din
mase plastice – Destinație: Perete
interior, Dimensiuni: 3000x3000 mm,
Dimensiuni ușă: 2100x900mm, Tip ușă:
Dublu canat, Direcție canat activ:
Dreapta, Lățime canat activ: 820 mm,
Tip balamale: ajustabile, Tip umplutura:
Panou sandwich 24 mm, Grosime perete
exterior panou sandwich: 1,0…..1,3
mm. Culoare profil: alb, Tip prag:
aluminiu, Tip profil geam, Tip feronerie
canat: lacată scurtă
Vitrine gata confecționate, montate în

4

5

6

CK21A

CK21A

CK21A

zidărie de orice natură, cu suprafața
intre 7,5-10 m² la construcții montare la
înălțimi de până la 5 m inclusiv, din
mase plastice – Destinație: Perete
interior, Dimensiuni: 2800x6000 mm,
Dimensiuni ușă: 2100x1300mm, Tip
ușă: Dublu canat, Direcție canat activ:
Dreapta, Lățime canat activ: 820 mm,
Tip balamale: ajustabile, Tip umplutura:
Panou sandwich 24 mm, Tip umplutură;
sticlă 4 mm krizet, Grosime perete
exterior panou sandwich: 1,0…..1,3
mm. Culoare profil: alb, Tip prag:
aluminiu, Tip profil geam, Tip feronerie
canat: lacată scurtă
Uși confecționate din profil din
aluminiu, inclusiv armaturile și
accesoriile necesare ușilor montate în
zidărie de orice natură, la construcții cu
înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un
canat, cu suprafața tocului până la 7 m²
inclusiv – Destinație: ușa de interior,
Dimensiuni: 2600x950mm, Dimensiuni
canat 2100x950mm, Dimensiuni parte
superioară: 500x950mm, Tip ușă: canat
unitar, Direcție deschidere: Dreapta, Tip
umplutura: Panou sandwich 24
mm(SW24), Grosimea perete exterior
panou sandwich: 1,0…1,3mm, Culoare
profil: Alb, Tip balamale: Ajustabile,
Tip profilușa: Geam, Tip feronerie
canat: Lăcată scurtă.
Uși confecționate din profil din
aluminiu, inclusiv armaturile și
accesoriile necesare ușilor montate în
zidărie de orice natură, la construcții cu
înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un
canat, cu suprafața tocului până la 7 m²
inclusiv – Destinație: ușa de interior,
Dimensiuni: 2100x700mm, Dimensiuni
canat 2100x700mm, Tip ușă: canat
unitar, Direcție deschidere: Dreapta, Tip
umplutura: Panou sandwich 24
mm(SW24), Grosimea perete exterior
panou sandwich: 1,0…1,3mm, Culoare
profil: Alb, Tip balamale: Ajustabile,
Tip profilușa: Geam, Tip feronerie
canat: Lăcată scurtă.
Uși confecționate din profil din
aluminiu, inclusiv armaturile și
accesoriile necesare ușilor montate în
zidărie de orice natură, la construcții cu
înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un
canat, cu suprafața tocului până la 7 m²
inclusiv – Destinație: ușa de interior,
Dimensiuni: 2100x900mm, Dimensiuni
canat 2100x900mm, Dimensiuni parte

m²

16,80

m²

19,76

m²

1,47

m²

5,67

7

8

CK21A

CK21A

superioară: 500x950mm, Tip ușă: canat
unitar, Direcție deschidere: Dreapta, Tip
umplutura: Panou sandwich 24
mm(SW24), Grosimea perete exterior
panou sandwich: 1,0…1,3mm, Culoare
profil: Alb, Tip balamale: Ajustabile,
Tip profilușa: Geam, Tip feronerie
canat: Lăcată scurtă.
Uși confecționate din profil din
aluminiu, inclusiv armaturile și
accesoriile necesare ușilor montate în
zidărie de orice natură, la construcții cu
înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un
canat, cu suprafața tocului până la 7 m²
inclusiv – Destinație: ușa canat unitar cu
oberliht, Dimensiuni: 2050x950mm,
Dimensiuni oberliht 650x470mm, Tip
ușă: canat unitar, Direcție deschidere:
Dreapta, Tip umplutura: Panou
sandwich 24 mm(SW24), Grosimea
perete exterior panou sandwich:
1,0…1,3mm, Culoare profil: Alb, Tip
balamale: Ajustabile, Tip profilușa:
Geam, Tip feronerie canat: Lăcată
scurtă.
Uși confecționate din profil din
aluminiu, inclusiv armaturile și
accesoriile necesare ușilor montate în
zidărie de orice natură, la construcții cu
înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un
canat, cu suprafața tocului până la 7 m²
inclusiv – Destinație: Perete cu arcadă și
ușă dublu canat,Dimensiuni:
22740x1940mm, Dimensiuni ușa:
2050x1240mm, Tip ușă: dublu canat,
Direcție deschidere: Dreapta, Lățime
canat activ: 800mm, Tip umplutura:
Panou sandwich 24 mm(SW24),
Grosimea perete exterior panou
sandwich: 1,0…1,3mm, Culoare profil:
Alb, Tip balamale: Ajustabile, Tip
profil ușa: Geam, Tip feronerie canat:
Lăcată lungă.

m²

1,95

m²

5,24

100m

0,17

m

16,40

Capitolul 3. Pereți despărțitori
1

2

CD56A

IzF20D
K=1,20

Executarea pereților despărțitori
monostrat din plăci de iăpsos cu
gr.10cm, în încăperi cu înălțime: pînă la
4 m- Plăci de ipsos 667x500x80
Etanșarea rosturilor de dilatare și tasare
la planșee, pereți și schelet de beton
armat, prin umplerea parțială a
golurilor, spre exterior sau interior cu
plăci din polistiren celular obișnuit de
24 mmgrosime, fixate cu chit de aracet
B=120mm

3

CE25C

4

CL18A

5

CN20A

6

RVsU07B

Etansarea suplimentară pe contur, la
străpungeri sau rosturi cu benzi
bituminoase simple sau placate cu tabla
de plumb sau de aluminiu – проклейка
тканью по контуру с 2 сторон
Confecții metalice diverse din profile
laminate, tabla, tabla striată, oțel beton,
tevi pentru susțineri sau acoperiri,
inglobate total sau parțial în beton
Vopsitorii interioare sau exterioare cu
vopsele pe bază de ulei aplicate pe
tîmplărie metalică în 2 straturi
Montarea golurilor în pereți, cu mortar
de ciment-var, după instalații sau
consolidări

32,80
m

kg

14,90

m²

0,50

buc

12,00

Informație financiară: Sursa de finanțare surse proprii
Termenul și condițiile efectuării lucrărilor 75 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;
 Să prezinte lista lucrărilor în mod desfășurat și volumul materialelor de construcție care
vor fi folosite în procesul lucrărilor:
 Prețul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusive TVA și trebuie să fie fixă pe toată
perioada de executare a contractului;
 Prețul ofertei se stabilește de către ofertant în baza cerințelor organizatotului procedurii
de achiziție.
 Cheltuieli 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 beneficiar.
8. Oferta se prezintă până la data limită de depunere a ofertelor pe adresa: SIA
”RSAP”(MTender).
9. Oferta este valabilă 45 zile de la data limită de depunere a ofertei.
10. Data când 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. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului:_prețul cel mai scăzut.
13. Cerințele suplimentare care vor fi luate în considerație la evaluare: - corepunderea cerințelor
de calificare solicitate de către autoritatea contractantă.
14. Documente obligatorii la depunerea ofertei

5.
6.
7.

Nr.
d/o

1

Descrierea criteriului/cerinței

DUAE

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinței:

Completarea modelului atașat de
autoritatea contractantă în SIA RSAP

Nivelul minim/
Obligativitatea

Obligatoriu

Confirmat prin semnătura electronică
2

Garanția pentru ofertă bancară în
cuantum de 1% din valoarea ofertei fără

Garanția pentru ofertă prin transfer la
contul autorității contractante sau
garanție prin scrisoare bancară

Obligatoriu

3

TVA.

(Anexa 9) confirmată prin aplicarea
semnăturii electronice

Devizele locale aferente ofertei

Formularele nr. 3; nr.5; nr.7 cu
specificația parametrilor tehnici
solicitați conform caietului de sarcini.

Obligatoriu

Confirmat prin aplicarea semnăturii
electronice
4

Cerere de participare (anexa 7)

Confirmat prin aplicarea semnăturii
electronice

Obligatoriu

5

Declarație privind valabilitatea ofertei
(anexa 8)

Confirmat prin aplicarea semnăturii
electronice

Obligatoriu

11. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor.
Nr.
d/o

Descrierea criteriului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinței:

Nivelul minim/
Obligativitatea

6

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

Confirmat prin aplicarea semnăturii
electronice

Obligatoriu

7

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

Confirmat prin aplicarea semnăturii
electronice

Obligatoriu

8

Declarație privind experienţa similară
Ofertantul (operator economic sau
(anexa nr. 12) sai Declarație privind
membrii asocierii împreună) trebuie
lista principalelor lucrări executate în
să demonstreze că a finalizat în
ultimii 2ani de activitate (anexa 13)
ultimii 2 ani (calculați pînă la data
limită de depunere a ofertelor) – un
contract ce au avut ca obiect execuția
unor lucrări similare cu cele ce fac
obiectul contractului ce urmează a fi
atribuit (copia contractului, copia
procesului verbal de recepție a
lucrărilor de execuție).

Obligatoriu

Confirmat prin aplicarea semnăturii
electronice
9

10

11

Declaraţie privind dotările specifice,
Confirmat prin aplicarea semnăturii
utilajul şi echipamentul necesar pentru
electronice
îndeplinirea
corespunzătoare
a
contractului (anexa nr. 14);
Declaraţie privind personalul de
Confirmat prin aplicarea semnăturii
specialitate
propus
pentru
electronice
implementarea contractului (anexa nr.
15);
Graficul de executare a lucrărilor
(Anexa 10)

Confirmat prin aplicarea semnăturii
electronice

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

12

13

Declarație privind termenul general de
Declarație privind confirmarea că
ganție al lucrărilor
termenul general de garanție al
lucrărilor va fi minim de 5 (cinci)
ani, confirmată prin aplicarea
semnăturii electronice
Certificate de conformitate

Certificate de conformitate sau
fișa tehnică pentru materialele
utilizate

Obligatoriu

Obligatoriu

Copii, Confirmate prin aplicarea
semnăturii electronice.
14

15

Garanția de bună execuție în cuantum
de 5% din valoarea de deviz a
contractului de achiziții publice
Declarația
privind
confirmarea
identității beneficiarilor efectivi și
neîncadrarea acestora în situația
condamnării pentru participarea la
activități ale unei organizații sau grupări
criminale, pentru corupție, frudă și/sau
spălare de bani.
NOTĂ:

Prezentarea obligatorie la semnarea
contratului

Obligatoriu

Se va prezenta pîna la data semnării
contractului

Obligatoriu

Termeni și modalitate de plată prin transfer, în termen
de 15 zile, după semnarea proceselor verbale de recepție
a lucrărilor executate.

Remediera viciilor ascunse și a defectelor: Defectele apărute în termenul garanției vor fi
înlăturate de antreprenor, conform legislației în vigoare din cont propriu.( Defect- este orice

parte a lucrărilor executate incomplect ,conform prevederilor contractului ,proiectului.)

Autoritatea contractantă IMSP Policlinica de Stat

Data „23" septembrie 2022

Digitally signed by Efros Viorica
Date: 2022.09.23 15:42:12 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Președintele grupului de lucru __________________ Viorica EFROS

Ex: R.Cioclea
Tel:022-25-15-08

