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CAIET DE SARCINI
p sn tn i QchiziţiQ lucrărilor / serviciilor de reparaţie capitală a protecţiei anticorozivă interioară a
rezervorului EIJTC-1 şi a rezervorului de apă arleziană
Nr.
Nr. Lot

crt.

Denum irea lucrării / serviciului

1.

Lot 1

Protecţia anticorozivă interioară a rezervorului BriTC-1.

2.

L o t2

Protecţia anticorozivă interioară a rezervorului de apă arteziană

2. Locul, adresa desfăşurării lucrărilor: „CET-N ord” SA, cu sediul în mun. Bălţi, str. Ştefan cel
Mare 168.
3. Term enul de realizare a lu cră rilo r-01.08.2022 - 31.0K.2022.
4. Docum entatia tehnico-norm ativă de reglem entare a lucrărilor :
Codul

Nr.

Denum irea docum entului

docum entului

1.

CP E.04.03-2005

Protecţia anticorozivă a construcţiilor şi instalaţiilor.

5. Volum ul lucrăriior:
Nr.

Nr.

lot

crt.

Lot 1

1.

D enum irea lucrărilor

Cantitatca

m^

561,2

m^

561,2

Pregătirea suprafeţelor de metal în vederea
protecţiei anticorozive.

L o t2

U.M.

2.

Grunduirea suprafeţelor metalice.

3.

V opsirea rezervorului în interior - 5 straturi.

1.

Pregătirea suprafeţelor de metal în vederea
protecţiei anticorozive.

2.

Grunduirea suprafeţelor metalice.

3.

V opsirea rezervorului în interior - 2 straturi.

6, Specificaţii tehnice:
6.1 Lot 1
înălţim ea rezervorului - 11,92 m;

Republlca Moldova
S o c ie t a t e a p e A c ţiu n i

«CET-NORD»

Diametrul - 10.43 m;

MD-3100, murrB^i^lr.^tefanycelJVlara.1£

V o lu m u l- 1018,0 m^;

N r.ln tra re

S u p ra fa ţa - 561,2 m^;
Grosimea peretelui - 4,0 mm.
M ediu - apă de adaos a reţelelor term ice cu următorii param etri chimici;

20'

pH 8,0-11,0;
Duritatea, |ag-echiv/l 50,0 - 700,0;
Alcalinitatea, mg-echiv/1 3,0 - 11,5;
Sulfaţi, mg/1 500,0 - 600,0;
Fier (III), mg/1 - 0,l-0,3.
6.2 Lot 2
înălţim ea rezervorului - 11,92 m;
Diametrul - 10.43 m;
V o lu m u l--1018,0 m^;
S u p ra fa ţa - 561,2 m^;
Grosimea peretelui - 4,0 mm.
M ediu - apă arteziană cu urm ătorii param etri chimici:
pH 7,0-8,5;
Duritatea, |j,g-echiv/l 700,0 - 6000,0;
Alcalinitatea, mg-echiv/1 7,0 - 12,0;
Fier (111), mg/1 - 0,3-0,8.
7. Conditii de garantie:
Termenul de garanţie a protecţiei anticorozive - 60 luni.
8. Conditii de receptie a lucrărilor / serviciilor:
-

La finalizarea lucrărilor/serviciilor, Executantul va notifica Beneficiarul despre posibilitatea
recepţiei acestora şi va rem ite Benefîciarului procesul-verbal de recepţie.

- Beneficiarul urm ează să recepţioneze lucrările/serviciile efectuate în term en de 5 zile prin
semnarea procesului-verbal de recepţie, sau să rem ită în acelaş term en Executantului refuzul de a
semna actul dat cu indicarea obiecţiilor.
-

Termenul prevăzut pentru recepţia lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în
dependenţă de com plexitatea procedurii de recepţie a lucrărilor efectuate.

-

In cazul în care se constată existenţa neconform ităţilor, acestea vor fi aduse la cunoştinţa
Executantului, stabilindu-se term enele necesare pentru înlăturarea lor.

-

Lichidarea neconform ităţilor se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materiaielor
necesare pentru înlăturarea acestora.

- După lichidarea defectelor de către Executant, părţile vor efectua din nou recepţia. în funcţie de
constatările facute Benefîciarui va aproba sau va respinge recepţia.

9. Cerinţe faţa de ofertanti:
-

Companie licenţiată.

-

Experienţă în domeniu.
Compania trebuie să fie dotată cu toate m ecanism ele, ustensile şi instrum enteie necesare pentru
efectuarea lucrărilor.

-

Angajaţii trebuie să fle calificaţi şi atestaţi care au dreptul la efectuarea lucrărilor date.

-

In rezultatul efectuării lucrărilor ofertantul este obligat să se conform eze caracteristicilor de
exploatare a utilajului în conform itate cu cerinţele docum entaţiei tehnico-normative.

-

Efectuarea lucrărilor în volumul prevăzut de docum entaţia de proiect şi de deviz conform
term eniior stabiliţi.

10. Relatii de contact:
M anager (şef) aprovizionare, SA - Roşca G.
tel: + 373 (231) 5-33-67
e-mail: logistic.s@,cet-nord.md
Şefă secţie în industria prelucrătoare (chimică), SCH - Bajora T.
tel: 067101342
e-mail: tatiana.baiora@ .cet-nord.md
A

Intocmit:
Şefa secţie în industria prelucrătoare (chimică), SCH
/ Ş ef secţie în industria prelucrătoare ( cazane şi turbine), SCT

T. Bajora
1. Sosna

Coordonat:
Director tehnic adjunct al întreprinderii în alte rarnuri
Director tehnic al întreprinderii în alte ramuri
M anager (şef) aprovizionare, SA

S. Macarov
Savin
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