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“12”__august___2011

Nr. _______01-12/972_____

Caiet de sarcini
pentru concurs prin cererea ofertei de preţ nr. 1448-OP/11 din 19.08.2011
1.Denumirea autorităţii contractante Universitatea Pedagogică de Stat „Ion
Creangă”
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Universitatea Pedagogică de Stat „Ion
Creangă”
3.Obiectul achiziţiilor Lucrări de reparaţie capitală a apeductului în căminele
studenţeşti, str. E. Coca, 29 căminele Nr. 3A şi Nr. 3B
lista lucrărilor
Nr.

Simbol de
norme Cod
resurse

1
1

2
RpSA03A

2
3

RpSC10A
RpSA30B

4

RpCP44A

5

RpSA04A

6

RpSA30B

7

RpSA30A

8

RpSA30A

9

RpSA30A

10

RpSA30A

Lucrări

3
Demontarea ţevii din oţel zincată existentă în interiorul
clădirii, avînd diametru de ½ - 1
Demontarea unei chiuvete fonta sau gresie ceramică
Montarea ţevii din material plastic îmbinată prin sudarea
cap la cap, în coloane, la clădiri de locuit şi social
culturale, avînd diametrul de 50 mm (apă rece)
Demontarea construcţiilor metalice cu recuperarea
materialelor
Demontarea ţevii din policrorură de vinil (PVC)
neplasificat tip greu existentă în interiorul clădirii, la
legături, coloane, sau conducte de distribuite, avînd
diametru de 12 mm-50mm
Montarea ţevii din material plastic îmbinată prin sudură
cap în cap, în coloane, la clădiri de locuit şi social
culturale, avînd diametrul de 50 mm (apă caldă)
Montarea ţevii din material plastic îmbinată prin sudura
cap la cap, în coloane, la clădiri de locuit şi social
culturale, avînd diametrul de 40 mm (apă rece)
Montarea ţevii din material plastic îmbinată prin sudura
cap la cap, în coloane, la clădiri de locuit şi social
culturale, avînd diametrul de 40 mm (apă caldă)
Montarea ţevii din material plastic îmbinată prin sudura
cap la cap, în coloane, la clădiri de locuit şi social
culturale, avînd diametrul de 32 mm (apă rece)
Montarea ţevii din material plastic îmbinată prin sudura
cap la cap, în coloane, la clădiri de locuit şi social
culturale, avînd diametrul de 32 mm (apă caldă)

U.M.

Cantitatea
conform
datelor din
proiect

4
m

5
700,50

buc
m

81,00
123,60

kg

390,00

m

27,00

m

82,40

m

30,60

m

30,60

m

15,30

m

15,30

11

RpSA30A

12

RpSA30A

13

RpSD22B

14

RpSD22B

15

RpSD25E

16

RpSA43B

17

RpSA43D

18

RpSA43E

19

RpSA43F

20

IC44A

21

IC44B

22

IC44B

23

RCsB21A

24

RpAcN19B

25

RpSC23A

26

SD04A

27

IC42A

28

IC40A

29

RpSB13C

30

RpSB14C

Montarea ţevii din material plastic îmbinată prin sudura
cap la cap, în coloane, la clădiri de locuit şi social
culturale, avînd diametrul de 20 mm (apă rece)
Montarea ţevii din material plastic îmbinată prin sudura
cap la cap, în coloane, la clădiri de locuit şi social
culturale, avînd diametrul de 20 mm (apă caldă)
Montarea robinetului de trecere cu mufă şi racord olandez,
pentru ţeavă din oţel, avînd diametru de ¾
Montarea robinetului de trecere cu mufă şi racord olandez,
pentru ţeavă din oţel, avînd diametru de 3/8– ½
Montarea robinetului de trecere cu ventil şi mufă, cu sau
fără descărcare, pentru ţeava din oţel, avînd diametru 1 ½
Brăţara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă şi
gaze, din oţel sau material plastic montată prin incastrare,
conductele avînd diametrul de ¾
Brăţara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă şi
gaze, din oţel sau material plastic montată prin incastrare,
conductele avînd diametrul de 1 ¼
Brăţara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă şi
gaze, din oţel sau material plastic montată prin incastrare,
conductele avînd diametrul de 1 ½
Brăţara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă şi
gaze, din oţel sau material plastic montată prin incastrare,
conductele avînd diametrul de 2
Confecţionarea, montarea şi cimentarea ţevii de protecţie
la trecerea conductelor prin ziduri, ţeavă avînd diametru
de 1-2
Confecţionarea, montarea şi cimentarea ţevii de protecţie
la trecerea conductelor prin ziduri, ţeavă avînd diametru d63
Confecţionarea, montarea şi cimentarea ţevii de protecţie
la trecerea conductelor prin ziduri, ţeavă avînd diametru d76
Forarea mecanică a găurilor cu diametru de 5 cm în
elementele de beton, avînd grosimea de pînă la 20 cm
Refacerea etansarilor la trecerea conductelor prin pereţi, la
instalaţiile de alimentare cu apă potabilă, cu presetupa,
avînd diametru de 250-400 mm
Montarea spalatorului cu picurător (cu un compartiment,
tablă emailată, inox, etc., avînd ţeava de scurgere din
material plastic, montat pe console fixate pe pereţi din
zidărie de cărămidă
Baterie amestecătoare cu braţ basculant stativă pentru
lavoar sau spălător, indiferent de modul de închidere,
inclusiv pentru handicapaţi, avînd diametru de ½
Suporţi şi dispozitive de fixare pentru susţinerea
conductelor, boilere, aparate şi recipienţi, avînd greutatea
de pînă la 2 kg bucata
Brăţară pentru fixarea conductelor din oţel sau gaze,
montată prin dibluri pînă la 1 inclusiv, pe dibluri din PVC
de zid de cărămidă
Montarea ţevii din material plastic pentru canalizare,
îmbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau
îngropat sub pardoseală, avînd diametrul de 50 mm
Montarea piesei de legătură din material plastic pentru
canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, avînd

m

180,90

m

180,90

buc

108,00

buc

54,00

buc

12,00

buc

432,00

buc

24,00

buc

48,00

buc

144,00

buc

12,00

buc

24,00

buc

72,00

buc

216,00

buc

216,00

buc

81,00

buc

81,00

kg

486,00

buc

405,00

m

27,00

buc

162,00

31

RpSB14C

32

RpSB14C

33

RpSa43F

34

TfC01A

diametrul de 50 mm
Montarea piesei de legătură din material plastic pentru
canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, avînd
diametrul de 50 mm
Montarea piesei de legătură din material plastic pentru
canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, avînd
diametrul de 50 mm
Brăţară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă şi
gaze, din oţel sau material plastic montată prin incastrare,
conductele avînd diametrul de 2
Spălarea hidraulică a conductelor, avînd diametrul
nominal de 50 mm

buc

27,00

buc

54,00

buc

81,00

m

700,50

Ofertant,
___________________________
semnătura autorizată

4. Scopul achiziţiei conform necesităţilor U.P.S. „Ion Creangă”
5. Informaţie financiară:
 Sursa de finanţare bugetul de stat
6. Termenul şi condiţiile efectuării lucrărilor 1 (unu) luni
7. Modul de prezentare a ofertelor:

ofertele se prezintă în limba română, cu specificarea clară a parametrilor;

preţul lucrărilor se indică în lei MD;
 oferta trebuie să conţină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare;
 se prezintă lista lucrărilor în mod desfăşurat şi volumul materialelor de construcţie
care vor fi folosite în procesul lucrărilor;
 preţul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA şi trebuie să fie fix pe toată
perioada de executare a contractului;
8. Evaluarea ofertelor va avea loc pe data de “19” august a. 2011, orele 11:00;
9.Oferta se prezintă pînă la data de “19” august a. 2011, orele 10:30;
pe adresa str. I. Creangă, 1, bl. 2, bir. 31
10. Oferta este valabilă 30 de zile de la data limită de depunere a ofertei;
11.Ofertele pot fi primite de la curier sau prin poştă, dar nu mai tîrziu de termenul
limită de prezentare a ofertelor.
12. Se specifică data cînd ofertanţii fac cunoştinţă cu locul (obiectul) efectuării
lucrărilor din momentul aprobării dării de seamă de Agenţia Achiziţii Publice ;
13. Participanţii asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de
deviz şi se vor conduce de Legea privind calitatea în construcţii nr. 721 din 02.02.96.

14. Modul de întocmire a ofertelor:
 fiecare pagină a ofertei trebuie să fie ştampilată şi semnată de conducătorul
ofertantului;
 Ofertele se prezintă în 2 exemplare, original şi copie, în plicuri sigilate diferite. Plicul
cu "originalul" ofertei şi plicul cu "copia" ofertei vor fi sigilate într-un plic adăugător.
15. Oferta cîştigătoare se va aprecia conform criteriului - cel mai mic preţ pe lista
întreagă.
16.Cerinţele suplimentare care vor fi luate în consideraţie la evaluare:

capacitatea tehnico-materială;
17. Înştiinţarea privind determinarea câştigătorului se expediază în termen de 3 zile
de la data aprobării rezultatelor evaluării de către investitor
18. Condiţiile de contractare:
 contractul se încheie între beneficiarul de stat şi ofertantul cîştigător în termen de 2
zile de la data determinării ofertei cîştigătoare;
18. Documentele necesare a fi prezentate de către ofertanţi:
 Oferta în conformitate cu cerinţele stipulate în caietul de sarcini
 Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii emis de către Camera
Înregistrării de Stat.
 Licenţa de activitate.
 Informaţii generale despre ofertant (sediul ofertantului şi al filialelor acestuia)
 Asigurarea cu personal de specialitate.
 situaţia financiară (pe baza datelor din ultimul bilanţ)
 certificat de la organele Inspectoratului Fiscal privind datoriile la buget şi Fondul
Social
 dotarea tehnică cu utilaj şi echipament.
 Avizul Inspecţiei de Stat în Construcţii.
19. Relaţii de contact: tel.74-69-86, 74-33-58

Investitorul Rector N. Chicuş
(autoritatea contractantă)

L.Ş.

_________________________
(senmătura)

