
CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat Direcţia generala transport public şi c ă ide

comunicaţie, str. S. Lazoqg, ^  ^ 1003600161002, ^
2. Organizatorul procedurii de achiziţie I.M. Kegia_-------- E—J ■

S ^ c h W d i l o r  ■ - - - »  H. renaratia gropilor si de ..mplerea riturilor
u  m a s

K°
cri.

Sim bol norme şi 
Cod resurse Denumire lucrărilor

U nitatea
de măsură

Yvittffl

1 2 3 4 5
1 DI151A Reparaţia gropilor, peladelor la imbracaminti 

bituminoase cu piatra sparta de granit cu 
instalaţie de plombat P-310 M, h = 5 cm. t 900,000

2 RpAr6A Puijarea, curatarea si umplerea rosturilor cu 
mastic bituminos: canal 10x35h mm m 18 000,000
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Referinţă: Hotârîrea Guvernului R.M. 
nr 361 din 25.06.1996 „Cu privire la asigurarea 

calităţii construcţiilor” Anexa nr.l Regulamentul
„Cu privire la verificarea proiectele* 

şi a execuţiei construcţiilor şi expertizarea
* * 1 *  , A*

A V IZ DE V E R IFIC A R E
la documentaţia de deviz

„Lucrări de reparaţia gropilor şi de umplerea rosturilor cu mastic bituminos pe
■ străzile mim. Chişinău”

(deviz local)

Beneficiar: ÎM EXDRUPO.

Documentaţia de deviz este elaborată de devizier:
Ion Rusu (certificat seria ED-2019 nr. 096D)

1. Baza de proiectare:

Lista'cu cantităţile de lucrări necesare spre executare confirmată de benefierr.

2. Date privind verificarea documentaţiei de deviz:

Verificarea documentaţiei de devize s-a efectuat de verificator:

Constantin Mînăscurtă Verificator de proiecte (Devize)
Certificat Seria 2016-VP nr. 141D

3. Date generale:

Devizul de cheltuieli este elaborat conform cerinţelor CP L.01.01-2012 „Instrucţiuni 
privind întocmirea devizelor pentru lucrări de constracţie-montaj prin metoda de resurse ' 
şi „Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.l 570 din 09 decembrie 2002 „Cu privire ia 
măsurile urgente de trecere la baza nouă de deviz în construcţii”.

4. Costul lucrărilor de deviz:

Verificării s-a supus devizul.
Verific ci* proiecte nr» 141 
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5. Date privind rezultatele verificării documentaţiei de deviz:

La obiectele menţionat se prevede de executat următoarele lucrări de bază:

1. Reparaţia gropilor, peladelor la îmbrScăminţi bituminoase cu piatră spartă de granit 
cu instalaţie de plombat P-310 M, h=5cm;

2. Purjarea, curăţarea şi umplerea rosturilor cu mastic bituminos, canal Î0x35h mm

Verificării s-a supus corectitudinea aplicării preţurilor la materiale şi mecanisme, 
comparativ cu cele la nivelul trimestrului II, 2020 (preţuri de piaţă), normelor, 
indicatoarelor la elaborarea devizului de cheltuieli, cotelor cheltuieli asigurări sociale, 
transport, regie, beneficiul de deviz şi TVA, incluse în devizele locale.

6. ConcIuzii:

Ca rezultat al verificărilor efectuate, costul lucrărilor de deviz la obiectele „Lucrări de 
reparaţia gropilor şi de umplerea rosturilor cu mastic bituminos pe străzile mur, 
Chişinău” (devize locale), se recomandă spre aprobare cu costul orientativ de deviz Li 
sumă de 3473,66 mii lei inclusiv TVA 20%.

Micşorarea costului de deviz este cauzată de corectările efectuate la cheltuielile de 
transport a materialelor

Verificator de proiecte


