
CAIET DE SARCINI 

 

Executarea lucrărilor de reparaţie capitală a IDI-10 kV la SE Bălţi 330 kV 

 

Denumirea achiziției: Executarea lucrărilor de reparaţie capitală a IDI-10 kV la SE Bălţi 330 kV. 

Termen de efectuare a lucrărilor: 50 zile lucrătoare din momentul semnării contractului. 

Cerințe:  

1. Ofertanții sunt obligați să respecte Condițiile de oformare a ofertelor și documentației de deviz pentru 

participarea la licitațiile de lucrări și șervicii organizate de Î.S. „Moldelectrica”, 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 5 ani din 

data semnării Procesului-Verbal de recepție 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. 

Oferta câștigătoare se va aprecia conform criteriului de cel mai scăzut preț. 

Lista lucrărilor și volumul acestora sunt indicate în Tabelul 1. 
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Tabelul 1 – Lista lucrărilor obligatorii. 

№ 

crt. 
Lucrări şi cheltuieli U.M. Cantitate  

 

Lucrări de demontare 

1 Demontare pereu m3 1,2 

2 Demontare șorț metalic  m2 12 

3 Demontarea învelitori din materiale bituminoase m2 160 

4 Demontarea foilor de asbociment cu recuperare m2 30 

Lucrări de construcții 

5 Montarea învelitori din material bituminos m2 190 

6 Confecții metalice din tablă pentru șorț m2 17 

7 
Astereală la învelitori din scînduri de rășinoase cu tratament 

antiseptic  
m2 1 

8 
Învelitori din tablă profilată zincată LK60, inclusiv șorțuri, dolii, 

parazăpezi, racorduri la coșuri etc.  
m2 38 

9 Învelitori din tablă profilată zincată la streașină nuanță RAL 9003 m2 20 

10 
Sistem de jgheburi și burlane inclusiv cârligele, legăturile, coturile 
etc. 

m.l 87 

11 Săpături manuale la intrarea cablurilor în clădire m3 20 

12 
Țeava pn 110 mm (se îmbracă pe un cablu fără deconectarea acestuia 

de la sistem) 
m.l 20 

13 
Umpluturi de tranșee cu pământ inclusiv compactarea în straturi 
succesive 

m3 20 

14 Executarea pereu clădirii h=150 mm l=800 mm m2 65 

15 Executarea armării plasă sudată, pasul 100x100x3 mm       m2 65 

16 
Executarea pereu din petriș 20-40 mm pentru canal de cabluri 
prefabricate 

m3 5 

17 
Îndreptarea canalului existent de cabluri cu plite din b/a prefabricat 

(убк-5)  1000x500 mm 
m.l. 12 

18 Înlocuirea  plite din b/a prefabricat (убк-5)  1000x500 mm buc 20 

19 Înlocuirea uși cu izolare termică din metal m2/buc 7/2 

20 
Reparația parțială a tencuielilor/fisurilor interioare și exterioare pînă 

la 2 cm 
m2 40 

21 Vopsirea prin stropire a pereți interiori/exteriori cu var  m2 980 

22 Vopsire construcții metalice  m2 32 

23 Utilizarea schelelor metalice m2 550 

Lucrări de montare a instalațiilor de iluminare 

24 
Montarea tuburilor gofrate pentru trasarea cablurilor electrice de 
iluminat interior 

m.l. 45 

25 Montare cabluri AVVG 3x2.5 mm2 m.l. 45 

26 Montare întrerupător automat B10 pentru iluminat  buc 1 

27 
Montare corp de iluminat interior cu lampă de tip LED, inclusiv și fir 

metalic de fixare la tavan 50 W,  
buc 5 

 


