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CAIET DE SARCINI
FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI
Obiectul Lucrari de reparatie curenta drumurilor locale din s. Lunga r.Floresti
(denumirea, adresa)
Autoritatea contractantă Primaria s. Lunga , r-l Floresti s. Lunga
(denumirea, adresa)
1 . Descriere generală
Lucrari de reparatie curenta drumurilor locale de pe str. Biruintei, Independentei,
Aeroportului din s. Lunga r. Floresti.
2. Informaţii şi proiectare
Lucrarile vor fi executate conform caietului de sarcini.
3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate
● Materialele trebuie sa corespunda standartelor RM si calitatii prevazute in Legea 721
din 02.02.1996.
● termenul executarii: maximum 30 zile
4. Mostre
5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea
construcţiilor şi a terenurilor aferente
In timpul executarii lucrarilor, Antreprinorul se obliga sa mentina caile de acces libere, sa
retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de material, deseuri si lucrari provizorii de orice fel,
care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprinorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de material si deseurile.
6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie
7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor
Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor,
responsabilii de remediere.
8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie
9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive
10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a
aerului
11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor
De respectat nivel admisibil de zgomot si vibratie.
12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor
13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor
14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor
Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi
cantitatea.
15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte
obiecte necesare pentru executarea lucrărilor
Compactor 10 t., autogreider, autocisterna, distribuitor de criblura.
16. Definiţii
Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului
Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele
normative în domeniu.
18. Documente obligatorii la depunerea ofertei
Documentele obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA
RSAP sunt indicate in Anunt de participare p.16. 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.
19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor
Documente obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei sunt indicate
in Anunt de participare p.16. 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.

-----------------------Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau
modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă ___________

Data "____"__________________

1.

Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul Lucrari de reparatie curenta drumurilor locale din s. Lunga r.Floresti
Autoritatea contractantă Primaria s. Lunga , r-l Floresti s. Lunga
(denumirea, adresa)

№.

1

Simbol ,
norme, cod
resurse

2

Unitatea de
măsură

Denumirea lucrărilor

3

4

Cantitatea

5

Capitolul 1, rep. str.Biruinței,
Independenței
1

DH02B

2

DI134

3

DI134A1

4

DH02B

5

DI134

Scarificarea ușoară a impietruirii
pînă la 5 cm adîncime cu autogreder,
inclusiv reprofilarea
Amenajarea mecanizată a
îmbrăcămintei rutiere din piatra
sparta prin metoda impanarii intr-un
strat cu H=15 cm
Corectie: pentru fiecare 1 cm
urmator de grosime se adaugă sau se
scade la norma DI 134 K= -5
Capitolul 2, str. Aeroportului

100 m²

66,800

100 m²

66,800

100 m²

66,800

Scarificarea ușoară a impietruirii
pînă la 5 cm adîncime cu autogreder,
inclusiv reprofilarea
Amenajarea mecanizată a
îmbrăcămintei rutiere din piatra
sparta prin metoda impanarii intr-un
strat cu H=15 cm

100 m²

7,000

100 m²

7,000

Data „____"__________________
____________________________
(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1
– Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent
fiecărei norme de deviz).

