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CAIET DE SARCINI
SERVICII DE PROIECTARE
1. Denumirea obiectului
Elaborarea proiectului tehnic de execuție a branșamentului nr. 2, conform certificatului de
urbanism nr.405/21 din 11.06.2021.
2. Amplasarea obiectului
Spitalul Clinic Republican ,,Timofei Moșneaga”, str. Testimițanu 29, MD-2025
3. Beneficiar/investitor
Spitalul Clinic Republican ,,Timofei Moșneaga”.
4. Statutul de protecție
Grad înalt de protecție conform exigențelor esențiali.
5. Temeiul proiectării
Uzarea rețelelor existente cu termen îndelungat de exploatare și necesitatea de a fi renovate.
Necesitatea de a asigura cu apă potabilă în cantități suficiente pentru buna funcționare a
întregii instituții.
Elaborarea documentației de proiect pentru construirea rețelei de aprovizionare cu apă
potabilă.
6. Descrierea obiectului
Construcția unui punct de racordare la rețeaua centrală de alimentare cu apă potabilă de d-600
mm din strada C.Vîrnav cu construcția căminului nou de racordare pentru alimentarea cu apă
potabilă cu un debit estimativ solicitat de 250 m3/zi.
7. Justificarea elaborării documentației de proiect
Conform art. 13. al lelgii nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții, lucrările de
construcţii, precum şi de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţii se
execută numai pe bază de proiect elaborat de către persoane fizice sau juridice şi verificat de
către verificatorii de proiecte atestaţi. Elaborarea proiectelor se efectuează în modul stabilit
cu respectarea documentelor normative în vigoare, regimului arhitectural-urbanistic şi
regimului tehnic, indicate în certificatul de urbanism eliberat de autoritatea administraţiei
publice locale.
8.

Cerințe referitor la lucrările planificate la obiect
Construcția unui punct de racordare la rețeaua centrală de alimentare cu apă potabilă de d600 mm conform certificatului de urbanism nr.405/21 din 11.06.2021.
a)Documentația de proiect se va elabora în conformitate cu normativele și standardele
naționale în domeniul proiectării construcțiilor civile de profil medical, inclusiv NCM
A.07.02-2012..
b).Documentația de proiect v-a conține partea grafică și devizul de cheltuieli cu
cantități de lucrări (confidențial) elaborat pe compartimente, verificat în ordinea
stabilită.
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Proiectul va fi compus din următoarele compartimente:
1.
Arhitectură
2.
Contorizare
3.
Alimentare cu apă potabilă.
4.
Conectarea la rețelele interioare de alimentare cu apă potabilă.
Indicii Tehnici-economici ai construcției.
a. Cămin de racordare nou construit ;
b. Suprafața estimativă – 400 ml ;
c. Termenii de execuție a proiectării 40 zile calendaristice din momentul
solicitării.

a.
b.
c.
d.
e.

Obligațiile proectantului(fără cheltuieli)
să precizeze prin poiect categoria de importanță a construcție
să prezinte planul de trasare a lucrărilor
să asigure prin proiecte și detalii de execuții ,nivelul de calitate corespunzător
să prezinte proiectele elaborate verificatorilor de proiecte atestați și să soluționeze
neconformitățile și neconcordanțele semnalate.
tot ca obligații ale proiectantului fără cheltuieli sunt și răspunsurile de clarificări
formulate de către ofertanți pe perioada desfășurării procedurii de atribuire a
contractului de execuție. Ofertanții vor primi explicații necesare în vederea
cunoașterii mai detailate a scopului proiectării.
Proiectul va fi prezentat Beneficiarului cu aviz de verificare de către specialiști,
verificatori. de proiecte atestați.

9. Cerințe referitor la succesiunea și componența documentației de proiect. Cerințe de
bază privind soluțiile arhitectural-planimetrice
Conform documentației normative.
10. Documente obligatorii la depunerea ofertei
a. Experiența în domeniul proiectărilor pentru construcții de acest gen min 3 ani.
b. Experiență în proiectarea rețelelor atît interioare cît și exterioare în amplasament
orășensc.
c. Confirmare (copia unui contract executat în domeniul proiectării rețelelor de apeduct
în instituții medicale) și scrisoare de recomandare.
11. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor.
La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi
prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin
date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice
pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.
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