
___ CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat Direcţia generala transport public si cai de 
comunicaţie ' "
2. Organizatorul procedurii de achiziţie I.M. Regia “Exdrupo”
3. Obiectul achiziţiilor Lucrări de reparaţia gropilor si de umplere^ rosturilor
cu mastic bituminos, pe străzile mun. Chisinau .____   ̂ ______

JVfo Simbol norme ei Unitatea Volum
crt. Cod resurse Denumire lucrrrilor de măsură

1 2 3 4 5
1 DI151A R ep ara ţia  g rop ilo r, p e lad e lo r la  im b racam in ti 

b itu m in o ase  cu p ia tra  sp arta  de  g ran it cu 
in sta la ţie  de  p lo m b at P -3 10 M , h  = 5 cm .

t 1 069,400

2 RpAr6A P urjarea, cu ra tarea  si u m p lerea  ro stu rilo r cu 
m astic  b itum inos: canal 10x35h m m m 18 000,000

L. Zubcu

*

SefSP



117/19

Referinţa: I 1 oui firea Gu\erniiUn iod  
nr.361 din 25.06.1996 „Cu privire la asigurare

calităţii construcţiilor" Anexa ur.i Ifumthmmmn 
* ’ „Cu privire îa verificarea oroiecOn 

şi a execuţiei construcţiilor şi experţi/.are
tehnică a p

A V IZ DE ''fc iiîH v . LSkv
la documentaţia ele deviz

„Lucrări de reparaţie a gropilor şi de umplere a roşiorilor cu «manie vfimremev
tikn L. Sortii!

Beneficiar: ÎM EXDRUPO.

Documenlaţia de deviz este elaborată de devizier:
Nadejda Todorova (certificat seria ED-2013 hi\  0411))

S. Baza de proiectare:

Lista cu cantităţile de lucrări necesare spre executare confirmată de beneficiar.

2. Date privind verificarea documentaţiei de deviz:

Verificarea documentaţiei de dm i/e >ra efectuai de wniimuor:

Constantin Mlnăscuită Verificator de proiecte (Devizei
Certificat Seria 2016-YP nr. 141 lî

3. Date generale:

Devizul de cheltuieli este elaborai conform cerinţelor CP L.OI.OiCiOI 2 Insirucţiu. 
privind întocmirea devizelor pentru lucrări tic construcţie-nioniaj prin metoda da ireu-m 
şi Jîotărîrii Guvernului Republicii Moldcna nr.1570 din 09 decembrie 2002 ...Cu. privire 
măsurile urgente de trecere ia baza nouă de deviz în construcţii".

4. Costul lucrărilor de deviz;

Verificării s-a supus devizul de cheltuieli in mimă de 4006,0i mfi mi.

VPyVf'’C C



5. Date privind rezultatele verificării, documentaţiei ele elevi/.;

La obiecleie menţionat se prevede de es.eemat urniăioarde lucrări de bază:

1. Reparaţia gropilor, peladelor ia imbraeaminti bituminoase cu piatra spatia de greu ii 
eu instalaţie de plombat P-31G M. h = 3 cm:

2. Purjarea. curatarea si umplerea rosturilor eu mastic bituminos: canal '«te Ah nun.

\'eiiLicării s-a supus corectitudinea aplicării preţurilor la rnuienafe <\ nteeanisaic 
comparativ cu cele ia nivelul trimestrului I, 2019 (preţuri de piaţăK norme fer
indicatoarelor la elaborarea de\ izului de cheltuieli, cotelor chelmieit asigurări. soc ut ie 
transport, regie, beneficiu! de deviz şi TVA. incluse în devizele locale.

tb(î ou duzii:

Ca rezultat al verificărilor efectuate, eonul lucrărilor de deviz la obiectele ,..;.ociLC 
reparaţie a gropilor şi cîe umplere a rosturilor eu mastic biiumihosA fdevize focm 
se recomandă spre aprobare eu costul orientativ de deviz în suma de cdmLtiu mu 
inclusiv TVA 20%.

L'i
j

i._„ i  f e A K 't lU  i i i  I Si A  A  i  ii A  % ..>C% & ' l l *Verificator de proiecte


