
 

CAIET DE SARCINI 

LUCRĂRI DE REPARAȚIE CURENTĂ A CABINETELOR LA BAZA DE PRODUCERE 

 

Amplasarea obiectului:  mun. Chișinău, str.Ciocana 8. 

Termenul de efectuare a lucrărilor: 40 zile lucrătoare din momentul semnării contractului. 

Cerințe:  

1. Orice operator e obligat să respecte Condițiile de oformare a ofertelor și documentației de deviz 

pentru participarea la licitațiile de lucrări și șervicii organizate de Î.S. „Moldelectrica” pentru anul 

2022, publicate pe www.moldelectrica.md; 

2. Participantii asigură efectuarea luсrărilоr în conformitate cu documentația de deviz și se vor 

conduce de Legea privind calitatea in construcții nr.72l din 02.02.96; 

3. Ofertantul adjudecat câștigător e obligat să garanteze calitatea lucrărilor îndeplinite în termen de 3 

ani din data semnării Procesului-Verbal de recepție finală și înlătură dificultățile pe tot termenul de 

garanție din contul său propriu, dacă dificultățile depistate sunt legate de nerespectarea normelor și 

regulilor tehnice pe parcursul îndeplinirii lucrărilor sau calitatea materialelor folosite. 

4. Operatorii economici sunt obligați să prezinte lista lucrărilor analogice efectuate în ultimii 3 ani 

indicând denumirea deplină a contractului, beneficiarul, cât și costul contractului; 

5. Ofertantul are obligația de a executa lucrările cu folosirea materialelor standardizate prin 

prezentarea certificatelor de calitate al acestora. 

6. Ofertantul se obligă să execute toate lucrărilor incluse în caietul de sarcini. Lucrările incluse 

suplimentar sau cu scopul de substituire cu poziții analogice trebuie să fie argumentate. Nejustificarea 

acestora ar putea duce la discalificarea ofertantului. 

7. Oferta câștigătoare se va adjudeca în baza celui mai mic preț. 

 

Tabelul 1 – Lista lucrărilor obligatorii pentru reparația cabinetelor la Baza de producere. 
 

№ 
crt. 

Lucrări U.M. Cantitate 
 

 1. Lucrari de demontare.   

1 Demontare ușă m2/buc 6,8/3 

2 Tăierea peretelui (bloc calcar) m3 1 

3 Forarea găurii în perete (ventelare) buc 1 

 2. Lucrări de reparație   

4 Montarea ușă interioară MDF m2/buc 4/2 

5 Executare deschiderii de ușă din MDF m.l. 6 

6 Executarea șapei autonivelante m2 24 

7 Executarea carcasei și montarea plăcilor de gips m2 43 

8 Executarea tavanului Armstrong m2 110 

9 Gruntuirea suprafețelor m2 57 

10 Gletuirea suprafețelor  m2 57 

11 Vopsirea suprafețelor cu vopsea lavabilă m2 57 

12 Îndreptare pereților cu amestec uscat pe bază de ipsos m2 47 

13 Montarea tapetelor m2 47 
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14 Montarea teracotei m2 12,5 

15 Montarea jaluzele de ventilare (interior/exterior) buc/m2 2/1 

16 Montrare laminat (clasa 33) m2 14 

17 Vopsirea calorifere de fontă m2 12 

18 Montare pervaz (lățime 35 cm) m.l./buc 18/7 

19 Tencuirea stîlp m.l. 12 

20 Vopsire stîlp m.l. 12 

21 Reparația grindă m.l 5 

22 Vopsirea grindă m.l. 5 

23 Vopsirea deschidere fereastră m.l 28 

24 Vopsire tavan coridor M2 50 

26 Montarea lambriurilor de lemn sub scară M2 15 

27 Montarea plintei din plastic m.l. 30 

28 Montare jaluzele fereastră buc/m2 2/12 

29 3. Lucrări de montare a sistemului de alimentare 

cu energie electrică 
  

30 Schimbarea corpurilor de iluminat Armstrong tip 

LED 
buc 18 

31 Montarea prizelor buc. 17 

32 Montarea întrerupătoarelor cu 1 clapetă buc 4 

33 Montarea întrerupătoare de trecere cu 2 clapete buc 2 

34 Înlocuirea cablului VVG 3x2,5 m.l. 40 

35 Înlocuirea cablului VVG 3x1,5 m.l. 115 

36 Trasarea cablurilor prin canal de cablu m.l. 35 

37 Montarea punctului de distribuție buc 10 

38 Prelungirea cablului sistemului antiincendiar m.l. 17 

 

 

 
 


