
CAIET DE SARCINI 

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ 

1. Denumirea achiziției: Lucrări de demontare a turnurilor de antene de telecomunicații. 

2. Amplasarea obiectului:  or. Dondușeni, str. Ștefan cel Mare, 30. 

3. Termenul de efectuare a lucrărilor: până la 30 zile lucrătoare din data semnării contractului. 

4. Valoarea estimată a lucrărilor de demontare: nu mai mult de 350 mii lei fără TVA. 

5. Criteriul de adjudecare a câștigătorului: Cel mai mic preț în condițiile existenței experienței 

similare și metodei propuse de demontare din punct de vedere a tehnicii securității. 

6. Documentația de referință: 

6.1. 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. 

6.2. Legea privind calitatea in construcții nr.721 din 02.02.96. 

6.3. Norme de securitate la exploatarea instalaţiilor electrice NE1-02:2019. 

6.4. Normativ în construcții NCM A.08.02:2014 Securitatea și sănătatea muncii în construcții. 

6.5. Legea 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase. 

7. Cerințe de bază:  

7.1. Participantii asigură efectuarea luсrărilоr în conformitate cu normativele indicate în 

documentația de referință. 

7.2. Ofertantul are obligația de a executa lucrările cu folosirea utilajelor speciale necesare și 

personal calificat prin prezentarea certificatelor de atestare corespunzătoare. 

7.3. Ofertantul se obligă să viziteze locurile de îndeplinire a lucrărilor indicate în p.2, să 

analizeze componența caietului de sarcini, precum și volumele de lucrări, pentru estimarea 

coerentă a complexității și volumul luсrărilоr licitate. 

7.4. Autoritatea contractantă nu efectuează plăți anticipate în calitate de avans. Achitarea 

lucrărilor executate se va efectua de către Autoritatea contractantă în baza procesului-verbal 

de executare a lucrărilor și facturii fiscale în termen de 30 zile calendaristice din data 

înregistrării facturii fiscale în registrul Beneficiarului. Executantul lucrărilor va emite factura 

fiscală Beneficiarului în termen de 5 zile calendaristice după semnarea de către părți a 

Procesului-Verbal de executare a lucrărilor și/sau Actului de recepție finală a lucrărilor. 

7.5. Ofertantul adjudecat câștigător al achiziției, până la semnarea contractului, are obligația să 

depună garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 50 mii lei.  

7.6. Ofertantul adjudecat câștigător al achiziției are obligația să întocmească Proiectul de 

organizare a lucrărilor de demontare pentru obiectul achiziției. 

http://www.moldelectrica.md/


7.7. După demontare, turnul de telecomunicații din metal va fi predat autorității contractante cu 

întocmirea actului de predare-primire. 

8. Cerințe specifice: 

8.1. Ofertantul trebuie să estimeze costul lucrărilor de demontare luând în considerație 

urmatoarele, dar fără a se limita: 

- Costul propriu zis de demontare a turnului; 

- Costul permisiunilor și avizărilor necesare pentru Organizarea lucrărilor din punct de 

vedere a securității traficului și de personal (îngrădirea locului de lucru, închideri totale sau 

parțiale a traseului, etc); 

- Costul măsurilor suplimentare necesare pentru executarea securizată a lucrărilor; 

8.2. Ofertantul trebuie să prezinte viziunea și propunerea privind organizarea lucrărilor de 

demontare cu descrierea etapelor de realizare, luând în considerație următoarele: 

- Demontarea turnului trebuie să fie executată astfel încât părțile demontate să fie posibil a fi 

transportate cu remorca auto sau autobasculantă fără obținerea autorizațiilor suplimentare 

de transport (în pachete sau secționat de lungime și gabarit standard); 

- Este necesar de prevăzut și soluții de demontare totală sau parțială a fundațiilor, astfel încât 

după demontare locul sa fie curat fără careva elemente constructive deasupra solului; 

- Utilitatea tehnicii speciale (autoturn, macara sau utilaj de alpinism) să fie aplicabile pentru 

amplasamentul dificil al turnului, luând în considerație condițiile strâmtorare pentru 

manevrare și poziționare; 

- Calificarea personalului specializat să fie aplicabilă pentru metoda descrisă și aleasă pentru 

lucrările de demontare, totodată fiind obligatoriu dotarea cu personal atestat pentru lucrările 

la înălțime. 

8.3. Ofertantul va executa lucrările calitativ și securizat, astfel încât își asumă responsabilitatea 

să înlăture eventuale pagube provocate Autorității Contractante la orice etapă de demontare 

cu pierderea garanției de bună execuție. 

8.4. Ofertantul, participant la achiziție, este obligat să completeze formularul tehnico-economic a 

ofertei cu prezentarea descifrării prețului pentru argumentarea costului propus (Tab.1). 

8.5. Se acceptă oferte alternative, alcătuite cu respectarea cerințelor menționate în prezentul 

Caietul de Sarcini pentru cererea ofertei de preț. 

8.6. Date tehnice (Tab.2). 

Tab.1 – Formularul Tehnico-economic al ofertei 

Cerința Caietului de Sarcini Descrierea ofertantului 

Costul lucrărilor de demontare, obligatoriu descifrarea și argumentarea costului ofertat 



lei  fără TVA (p.8.1) 

Viziunea și propunerea privind 

organizarea lucrărilor de 

demontare cu descrierea 

etapelor de realizare, inclusiv 

soluții pentru demontarea totală 

sau parțială a fundațiilor (p.8.2) 

descrierea succintă a tehnologiei aplicate și etapele de realizare 

cu respectarea cerințelor specifice descrise în p.8.2 

Informații privind tehnica 

specială propusă pentru 

realizarea lucrărilor (p.8.2) 

lista tehnicii speciale antrenate din dotare sau locațiune 

Informații privind personalul 

specializat propus pentru 

realizarea lucrărilor (p.8.2) 

lista personalului antrenat și calificarea acestora cu prezentarea 

certificatelor doveditoare, obligatoriu fiind existența personalului 

atestat pentru lucrările la înălțime 

Experiența similară a indica lista lucrărilor similare executate, cel puțin existența 

experienței de demontare a stâlpilor tip Ancher 

Asumarea garanției de bună 

execuție, 50 mii lei (p.7.5) 

obligatoriu 

Asumarea responsabilității de 

înlăturare a eventualelor 

pagube provocate (p.8.3) 

obligatoriu 

Durata de realizare a lucrărilor (a indica durata maximă de zile pentru executarea lucrărilor) 

 

Tab.2 – Date tehnice 

N/o  Locul de amplasare Denumirea lucrărilor u/m Cant. 

1 
Dondușeni, str. Ștefan cel 

Mare 30 

Demontarea turnului de telecomunicații din metal 

negru feros prin dezmembrare, H=53.9 m 
buc 1 

 

 

 


