
Cererea ofertei de preturi 
privind achizitia lucrarilor/serviciilor de reparatie capitală la acoperișul 
clădirii S.A. ”Moldtelecom” din r-nul Cahul sat. Slobozia Mare, reparație 
capitala la acoperișul clădirii S.A. ”Moldtelecom” or. Nisporeni, str. 
Suveranității, 14 
 

 
Achizitor: S.A. “Moldtelecom”, Bd. Stefan cel Mare și Sfânt 10, mun Chișinău. 

 
- Obiectul Achiziției: 

1. “Îndeplinirea lucrărilor de reparație capitală la acoperișul clădirii 
SA”Moldtelecom” din r - nul. Cahul sat. Slobozia Mare”; 
 

2. Reparație capitala la acoperișul clădirii SA”Moldtelecom” or. Nisporeni, 
Suveranității, 14 

 
1. Prezentarea ofertelor trebuie să conţină şi să confirme următoarea informaţie: 

- Costul (MLD) incl. TVA, deviz de cheltuieli formele F7, F5, F3(WinCmeta), 
conform cerințelor Caietului de sarcini (se anexează); 

     De indicat obligatoriu: 
Modalitatea de plată, în termen de 30 de zile din momentul semnării procesului-verbal de 

finalizare a  lucrărilor îndeplinite integral.  
 

- Graficul de execuţie a lucrărilor. 
- Termenul garanției de bună execuție 360 de zile. 
-  Perioada de garanție a lucrărilor și serviciilor prestate după semnarea procesului 

    verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. 
             

 
2. Ofertele vor fi prezentate în plic sigilat la adresa: RM, MD-2001 or. Chișinău, 
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,10 (sediul central, recepție) pe care se scrie denumirea 
și adresa ofertantului, denumirea și obiectul concursului. 
Prezentarea ofertei comerciale până la data de 16.04.2021, ora 12:00. 
Persoana responsabilă de recepționarea ofertelor dl/dna Adela Tanas, Specialist Principal 
SEEC. tel.: +373 22 570 601;  
Sergiu Botnaru Vice director departament logistic tel.: +373 22 570 128. 

 
După expirarea termenului limită de prezentare a ofertelor , acestea nu v-or fi acceptate. 

     Deschiderea ofertelor va avea loc in incinta S.A. „Moldtelecom” (or. Chișinău, bd. Ștefan cel 
     Mare și Sfânt,10) la data de 16.04.2021, ora 14:00. 

 
3. Pentru confirmarea capacității și calificării Ofertantului de a executa contractul de 
achiziții, este necesară prezentarea obligatorie a următorului set de documente: 

a) Copia Certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA; 

b) Extrasul de înregistrare din Registrul de stat al persoanelor juridice; 

c) Raportul financiar-copie pentru ultima perioadă, confirmată prin semnătura şi ștampila 

ofertantului; 



d) Informaţia despre ofertant care va conţine minim date generale, informaţie privind 

obiectul de activitate pe domenii (în conformitate cu prevederile din Statutul propriu), principala 

piaţă de afaceri, cifra de afaceri pe ultimii 3 ani, disponibilitatea personalului. 

e)  Declarație pe propria răspundere: 

1. Prin prezenta Declarație confirm că compania _________________S.R.L. (S.A.): 

 - Nu este falimentară, nu este în proces de lichidare sau de insolvabilitate, 

patrimoniul nu este sechestrat, activitatea de afaceri nu este suspendată. 

Note: 

_____________________________ 

semnătura 

  -  Nu are datorii cu termen de scadență depășit față de instituțiile financiare. 
Note: 

_____________________________ 

semnătura 

 

- S.R.L. ”___________________”,  persoanele de conducere ale companiei, pe 
parcursul ultimilor 3 ani, nu au fost implicate în practici frauduloase și de corupere. 

Note: 

_____________________________ 

semnătura 

- Nu au fost aplicate sancţiuni administrative sau penale, pe parcursul ultimilor 3 ani, 
faţă de S.R.L. ”___________________”, persoanele de conducere ale companiei în legătură 
cu activitatea lor profesională sau cu prezentarea de date eronate în scopul încheierii 
contractului de achiziţii publice. 
Note: 

_____________________________ 

semnătura 

Beneficiarul efectiv (final) al companiei este___________________________. 

Lista subantreprenorilor ce v-or executa lucrări/presta servicii (după 
caz)____________________. 
 

Administrator __________________ 
Data__________________________ 
 



f) Certificat privitor lipsa datoriilor față de Bugetul Public Național;  

h) Lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate     

i) Copia Certificatului de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de şantier.  

         j) Lista beneficiarilor pentru care au fost prestate lucrări/servicii similare. 

         k) Minim 3 recomandări din partea beneficiarilor pentru care au fost executate lucrări                          

             similare. 

         l) Lista personalului calificat necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului    

     contractului ce urmează a fi atribuit 

m) Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru     

     îndeplinirea corespunzătoare a contractului.     

Persoana de contact pentru informaţii suplimentare: 
A. Tanas – mob: 067199161; fix: 022570601. 
S. Botnaru – mob: 067299128; fix: 022570128. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. CAIET DE SARCINI 
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ 

 
1. Denumerea beneficiarului de stat   SA"Moldtelecom" 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie SA"Moldtelecom" 
3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia capitala a acoperisului cladirii  SA 
"Moldtelecom", Sat. Slobozia Mare, r-nul Cahul 
 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea 
de masura  

Volum 

 

1 2 3 4 5 
  1. Demontari   

1 RpCI42A 
 

Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, 
burlane, glafuri, sorturi, etc. m 11,0000 

2 RpCI42B 
 

Demontarea elementelor de acoperis - invelitori 
din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile m2 29,4000 

3 RpCH32B 
 

Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor 
de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea 
tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea 
materialelor rezultate  

m2 29,4000 

  2. Reparatie acoperis   
4 RpCB03A 

 
Beton armat turnat in centuri, pentru montarea 
elementelor de acoperis la cladiri existente 
preparat cu betoniera pe santier si turnare cu 
mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 
Bc15 (B200) 

m3 0,5000 

5 RpCH07A 
 

Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de 
rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin 
inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi 
PAL sau PFL brute la constructii obisnuite (cu 
indesirea scindurilor) 

m2 29,4000 

6 CE17A 
 

Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat 
sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate 
sau amprentate 

m2 29,4000 

7 RpCU06A 
 

Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in 
pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 pe 
perimetrul peretilor (la intersectia perete- 
acoperis) 

m 6,5000 

8 RpCI37A 
 

Invelitori din placi din tabla amprentata pentru 
invelitorile acoperisurilor tip Lindab m2 29,4000 

9 RpCI30A 
 

Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si 
strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau 
masticuri polimerice 

m 6,5000 

10 RpCI22B 
 

Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, 
montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un 
strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de 
sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 
0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 
50 cm inclusiv  

m 9,0000 

11 CB14A Schela metalica tubulara pentru lucrari pe m2 4,5000 



1 2 3 4 5 
 suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m 

inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile 
(200 ore) 

  3. Lucrari interioare   
12 CL18A 

 
Confectii metalice diverse din profile  otel beton,  
pentru sustinerea lambriurilor, inglobate total sau 
partial in beton 

kg 218,0000 

13 CK17G 
 

Lambriuri la podi, executate pe santier in cantitati 
de peste 10 mp din profiluri de aluminiu m2 25,0000 

 
 
 
 

2. CAIET DE SARCINI 
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ 

 
1. Denumerea beneficiarului de stat   SA"Moldtelecom" 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie SA"Moldtelecom" 
3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia capitala a acoperisului cladirii  SA 
"Moldtelecom", Nisporeni 
 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea 
de masura  

Volum 

 

1 2 3 4 5 
  1. Acoperis   

1 RpCI42B 
 

Demontarea elementelor de acoperis - invelitori 
din  asbociment  (Разборка элементов крыш - 
кровли листовые, из асбоцемента 

m2 64,0000 

2 RpCH32B 
 

Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor 
de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea 
tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea 
materialelor rezultate (40%) 

m2 25,6000 

3 CE40A 
 

Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) 
cu tratament antiseptic (complectare cu bare noi) m3 0,2000 

4 RpCH07A 
 

Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de 
rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin 
inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi 
PAL sau PFL brute la constructii obisnuite  

m2 25,6000 

5 CE09B 
 

Invelitori din placi ondulate cu ondule mici sau 
mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre de 
azbest)  la acoperisuri neizolate termic, fixate pe 
pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 
40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la 
gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm 
grosime si etansarea rosturilor.Scinduri rasinoase-
conform proiectului 

m2 64,0000 

6 CE34A 
 

Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii 
dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru 
accesorii (Резка асбошиферных плит, в 
соответствии с размерами, необходимыми для 
укладки и с учетом отверстий для аксессуаров) 

m 32,0000 



1 2 3 4 5 
  2. Gard din Plasa 60*1.5   

7 TsH02A 
 

Taierea manuala a arborilor, prin sectionare 
succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei pina la 
10 cm 

buc 18,0000 

8 TsH62B 
 

Degajarea terenurilor de frunze, gunoi si crengi 
mici, cu murdarie mare 100m2 1,2000 

9 RpCS20G 
 

Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, 
forjate sau ornamentale kg 230,0000 

10 TsA01C1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, 
la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm 
grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate 
naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 
0,60 m  teren tare 

m3 7,2000 

11 TsC53B 
 

Compactarea pamintului cu piatra sparta 100m2 0,1200 

12 CA03D 
 

Beton turnat in fundatii,  pereti(parapet la gard) 
sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si 
turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
15/12 (Bc 15/B 200) 

m3 3,6000 

13 CB03B 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 
mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri 
drepte pina la 6 m inaltime inclusiv,  sprijinirile 
fiind incluse  

m2 24,0000 

14 CO06B4 
 

Imprejmuiri din  panouri de gard din rama de 
otelrotund fixata  pe stilpi montati la 2 m distanta 
cu inaltimea la coama de 1.55 mpe parapet din 
beton, inclusiv stilii de sustinere 

m 60,0000 

15 IC40F 
 

Bratara pentru fixarea gard- stilp din otel  buc 90,0000 

16 RpCP12A 
 

Confectionarea, montarea si repararea grilajelor 
metalice pentru panou de reclama, simple, tip 
serviciu 

kg 45,0000 
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