
ANUNŢ DE PARTICIPARE 
privind achiziţionarea Lucrărilor de reparaţie a secţiei spitaliceşti cu profil chirurgical et. VI bloc.I al IMSP 

Institutul Oncologic 

1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul Oncologic 

2. IDNO: 1003600151023 

3. Adresa: mun.Chişinău, str. Nicolae testemitanu 30 

4. Numărul de telefon/fax: 0 22 85-26-70 
5. Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante: achizitiionco@gmail.com; 

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de 
atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP 

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): Nu se aplică 

8. Beneficiarul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de 
achiziţie privind executarea următoarelor lucrări: 

Nr. 
d/o Cod CPV Denumire lucrări solicitate 

Unitatea 
de 

măsură 
Cantitatea Specificaţia tehnică deplină 

solicitată 

1 45000000-7 

Lucrări de reparaţie a 
secţiei spitaliceşti cu profil 
chirurgical et. VI bloc.I al 
IMSP Institutul Oncologic 

unitate 1 Conform caietului de sarcini 

JV» 
crt. 

Simbol norme 
şi Cod resurse Denumire lucrărilor 

Unitatea de 
masura 

Volum 

1 2 3 4 5 
1. LUCRĂRI GENERALE DE CONSTRUCTIE 

1.1. Demontări si evacuari 

1 RpCG29C Demolarea pereţilor de zidărie din cărămidă plina, 
BCA, blocuri ceramice sau din beton uşor, cărămizi 
GVP, exclusiv schela si curatirea cărămizilor 

m3 8,84 

2 RpCG29Dl Demolarea cu mijloace mecanice a pereţilor de zidărie 
din spargeri pentru creeri de goluri in zidărie, pentru 
demolarea cu mijloace mecanice (2 usi) 

m3 0.72 

3 RpC056A Demontări: timplarie din lemn (usi.) m2 103,25 

4 RpCM33E Demontarea placajelor din PFL laminat (Reţele 
inginereşti) coridor m2 154,17 

5 RpCJ35A Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 
driscuite la pereţi m2 1.077,84 

6 RpCM33A Demontarea placajelor din faianţa, gresie, ceramica 
(Inclusiv blocurile sanitare) m2 156,30 

7 RpCK41C Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport 
sau fara suport textil, mocheta, etc m2 544,20 

8 RpCK42C Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, 
etc m2 85,86 

9 RpCK42A Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de m2 630.06 
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ciment 

10 RpSC06A Demontarea unui vas de closet din faianţa, complet 
echipat buc 10,00 

11 RpSC05A Demontarea unui lavoar de faianţa, inclusiv accesoriile buc 32,00 

12 TrB05A2-2 Transportul, prin purtare directa, al materialelor 
incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m t 111,46 

13 Tr l lAAOlC 
1 

Incarcarea materialelor din grupa A - grele si mărunte 
prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 
1 t 111,46 

14 TsI50B5 Transportarea gunoiului de constructie cu 
autobasculanta la distanta de 15 km t 111,46 

1.2. Palate Pacienţi, Birouri 

1.2.1. Pereţi 

15 CD72B Pereţi despartitori din PGC cu grosimea 125 mm pe 
carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat 
din ambele parti cu izolaţie, cu inaltimea pina la 4 m 

m2 68,12 

16 CF02B Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, 
executate manual, la pereţi sau stilpi, pe suprafeţe 
plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru 
sprit, grund si stratul vizibil, pe zidărie de cărămidă sau 
blocuri mici de beton 

m2 741,44 

17 RpCJ06B Reparaţii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si 
pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, 
driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 
T, avind spaletii drepţi, intre 1 5 - 2 5 cm latime 

m 183.60 

18 CC03C Montare plase sudate la pereţi la inaltimi mai mici sau 
egale cu 35 m, (VR 100x100x3 mm) kg 963,87 

19 CF50B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereţi si 
pereţi despartitori, preparare manuala a mortarului. m2 747.16 

20 CF17C Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla 
aplicat pe suprafeţe lipit cu aracet, inclusiv stratul de 
amorsaj 

m2 747,16 

21 CK18C Montarea coltare din aluminiu m 362,00 

22 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeţele pereţilor, 
coloanelor si tavanelor 

m2 747,16 

23 CN53A Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor si 
tavanelor m2 747,16 

24 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri 
vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet 
existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu 
beneficiarul) 

m2 747,16 

25 CI22B Placaj din plăcute de ceramica (la pereţi, stilpi, pilaştri 
si glafuri) fixate de adeziv, suprafaţa alaturata 
lavoarului , (Culoarea forma si dimensiunile se vor 

m2 31,00 
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coordona cu beneficiaru) 

1.2.2. Pardosea 

26 CN53A Grunduirea suprafeţelor pardoselelor (Betongrunt) m2 378.26 

27 CG01A Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin m2 378.26 

28 CGOIAI 
K=2 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita 
fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm 
de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se 
scade 

m2 378,26 

29 CG49A Executarea acoperirii antibacteriale din vinii omogen 
(linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum 
de 2,5 mm ATENTIE inclusiv profile de scafa pentru 
montarea linoleumului parţial pe perete (Culoarea si 
forma se va coordona cu beneficiarul) 

m2 378,26 

1.2.3. Tavan 

30 CF59D Placarea suprafeţelor cu un strat de PGC cu executarea 
carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 
m: tavane fara izolaţie (Inclusiv camuflarea reţelelor 
inginereşti) 

m2 402,00 

31 CF57A K=2 Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeţele pereţilor, 
coloanelor si tavanelor 

m2 402,00 

32 CN53A Grunduirea suprafeţelor interioare a tavanelor m2 402.00 

33 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri 
vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet 
existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu 
beneficiarul) 

m2 402,00 

1.3. Sala de proceduri, Sala de pansamente, Sala de manopere 

1.3.1. Pereţi 

34 CF02B Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, 
executate manual, la pereţi sau stilpi, pe suprafeţe 
plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru 
sprit, grund si stratul vizibil, pe zidărie de cărămidă sau 
blocuri mici de beton 

m2 122,50 

35 CC03C Montare plase sudate la pereţi la inaltimi mai mici sau 
egale cu 35 m, (VR 100x100x3 mm) kg 159,25 

36 CF50B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereţi si 
pereţi despartitori, preparare manuala a mortarului. 

m2 122,50 

37 CF17C Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla 
aplicat pe suprafeţe lipit cu aracet, inclusiv stratul de 
amorsaj 

m2 122.50 

38 CK18C Montarea coltare din aluminiu in 88,50 

39 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeţele pereţilor, 

m2 122,50 
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coloanelor si tavanelor 
: 

40 CN53A Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor si 
tavanelor m2 122.50 

41 CI23A Executarea acoperirii antibacteriale din vinii omogen 
(linoleum medical), la pereţi inclusiv glafurile cu 
grosimea minimum de l ,5mm ATENT1E nu se admit 
coltare din plastic la muchii (Culoarea si forma se va 
coordona cu beneficiarul) 

m2 122,50 

1.3.2. Pardosea 

42 CN53A Grunduirea suprafeţelor pardoselelor (Betongrunt) 
m2 44,15 

43 CG01A Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin m2 44,15 

44 CGOIAI 
K=2 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita 
fin.Diferenţa in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm 
de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se 
scade 

m2 44,15 

45 CG49A Executarea acoperirii antibacteriale din vinii omogen 
(linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum 
de 2,5 mm ATENTIE inclusiv profile de scafa pentru 
montarea linoleumului parţial pe perete (Culoarea si 
forma se va coordona cu beneficiarul) 

m2 44,15 

1.3.3. Tavan 

46 CF59D Placarea suprafeţelor cu un strat de PGC cu executarea 
carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 
m: tavane fara izolaţie (Inclusiv camuflarea reţelelor 
inginereşti) 

m2 48.65 

47 CF57A K=2 Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeţele pereţilor, 
coloanelor si tavanelor 

m2 48.65 

48 CN53A Grunduirea suprafeţelor interioare a tavanelor m2 48,65 

49 CN06A Vopsitorii interioare la Tavan cu vopsea ATENTIE 
dispersie SUPERLAVABILA, proprietati 
antimicrobiene folosita in spati cu standarte ridicate de 
igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate 
manual (Caparol Latex Hygiene, sau analogic) 

m2 48.65 

1.4. Blocuri sanitare, Dus 

1.4.1. Pardosea 

50 IzF04B K=2 Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperişuri 
sau la fundaţii si radiere, in terenuri fara ape freatice, 
inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe 
suprafeţe orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau 
curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafaţa cu 
mastic de bitum (2 straturi Linocrom sau analogic ) 

m2 59,86 

51 CG01A Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin m2 59,86 

52 CGOIAI Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din m2 59,86 
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K=2 ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita 
fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm 
de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se 
scade 

53 CG47D Pardoseli din placi de gresie ceramica ATENTIE cu 
suprafaţa antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9mm 
cu dimensiunile 600x600mm, inclusiv stratul suport 
din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma se vor 
coordona cu beneficiaru) 

m2 59.86 

54 CD50A Zidărie din cărămidă simpla, format 250 x 120 x 65 la 
pereţi exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Execuţia 
padonului de dus) 

m3 0.12 

55 IzF04B K=2 Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperişuri 
sau la fundaţii si radiere, in terenuri fara ape freatice, 
inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe 
suprafeţe orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau 
curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafaţa cu 
mastic de bitum (2 straturi Linocrom sau analogic ) 
(Suplimentar hidroizolare padon dus) 

m2 8,20 

56 SB28A Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul 
ieşirii de 50 mm. buc 4.00 

57 CG01A Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin m2 8,20 

58 CG47D Pardoseli din placi de gresie ceramica ATENTIE DE 
TIP MOZAIC, inclusiv stratul suport din adezivi 
(amestec uscat), (Culoarea forma se vor coordona cu 
beneficiaru) 

m2 12.30 

1.4.2. Pereţi 

59 CN53A Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor 
(betonogrunt) m2 224,20 

60 CF02B Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, 
executate manual, la pereţi sau stilpi, pe suprafeţe 
plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru 
sprit, grund si stratul vizibil, pe zidărie de cărămidă sau 
blocuri mici de beton 

m2 224,20 

61 CI22B Placaj din plăcute de ceramica cu dimensiunile 
300x600 mm (la pereţi, stilpi, pilaştri si glafuri) fixate 
de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor 
coordona cu beneficiaru) 

m2 224,20 

62 SC13A1 Oglinda din semicristal cu marginile şlefuite, avid 
dimensiunile de 800 x 1000 mm, montata pe perete. buc 2.00 

63 CK22A Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu 
inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe 
parapet Inclusiv uşile si furnitura necesara la cabinele 
de WC (ATENTIE, umplutura glasvanduri lor va fi 
realizata din HPL, material rezistent la soluţii chimice 
de dezinfectare) 

m2 19,60 

64 CK21A Usi confecţionate din profiluri din aluminiu, inclusiv 
armaturile si accesoriile necesare uşilor montate in 
zidărie de orice natura, cu suprafaţa tocului pina la 7 
mp inclusiv (ATENTIE, Latimea fetei profilului de 

m2 25,93 
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cercevea va fi nu mai mica de 100 mm, umplutura va fi 
realizata din panouri HPL rezistent la soluţii chimice 
de dezinfectare, culoarea si forma se vor coordona cu 
beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren. (Usi 
Palate,Birouri) 

1.4.3. Tavan 

65 CF59D Placarea suprafeţelor cu un strat de PGC ATENTIE 
Rezistent la umeditate cu executarea carcasei metalice 
simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara 
izolaţie (In blocurile sanitare, inclusiv camuflarea 
reţelelor inginereşti) 

m2 59,86 

66 CF57A K=2 Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeţele pereţilor, 
coloanelor si tavanelor 

m2 59,86 

67 CN53A Grunduirea suprafeţelor interioare a tavanelor 
m2 59,86 

68 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri 
vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet 
existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu 
beneficiarul) 

m2 59.86 

1.5. Hol, incaperi auxiliare 

1.5.1. Tavan 

69 CF59D Placarea suprafeţelor cu un strat de PGC cu executarea 
carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 
m: tavane fara izolaţie ( captusirea grinzi, camuflarea 
reţelelor inginereşti) 

m2 36.00 

70 CK29F Tavane suspendate din panouri prefabricate 
"Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea 
panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate 
superioara (culoarea si forma se va coordona cu 
beneficiarul) 

m2 162,80 

71 CK18C Montarea coltare din aluminiu m 74,00 

72 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeţele pereţilor, 
coloanelor si tavanelor 

m2 36,00 

73 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri 
vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet 
existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu 
beneficiarul) 

m2 36,00 

1.5.2. Pereţi 

74 CD72B Pereţi despartitori din PGC cu grosimea 125 mm pe 
carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat 
din ambele parti cu izolaţie, cu inaltimea pina la 4 m 

m2 164,97 

75 CF54B Placarea pereţilor cu placi din ghips-carton, grosime 
12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe 
suprafeţe plane, inclusiv glafurile uşilor si ferestrelor 

m2 139,60 

76 CK18C Montarea coltare din aluminiu m 242,50 

77 CF57A K=2 Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos m2 316,50 
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"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeţele pereţilor, 
coloanelor si tavanelor 

78 CN53A Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor (Gleta) 
m2 316.50 

79 CN12A Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de 
dispersii vinilice, aplicate pe suprafeţe de beton, 
executate cu 2 straturi de vopsea decorativa de tip 
FleksoDecor sau analogic (Culoarea, forma se va 
coordona cu beneficiarul, pina la montare se vor 
prezenta mostre) 

m2 316,50 

80 CK17E1 Briu la pereţi, executat din MDF VOPSIT montat pe 
perimetru cu latimea minim 350mm (Culoarea, tipul se 
va coordona cu beneficiarul) m2 29,50 

81 CL20A Grile de ventilatie gata confecţionate din tabla neagra, 
cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in 
zidărie dim - 250x250mm buc 64.00 

82 CL20A Usite de acces gata confecţionate din tabla neagra, , 
vopsite si montate in zidărie dim - 400x500mm buc 2.00 

83 CK25D Usi confecţionate din profiluri din mase plastice 
inclusiv armaturile si accesoriile necesare uşilor 
montate in zidărie de orice natura la constructii cu 
inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu 
suprafaţa tocului pina la 7 mp inclusiv Toc usa - din 
profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, 
consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 1.5 
mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica 
de 118mm si grosimea 60mm Sticla dubla cu 
minimum 16 mm despartituri (4-16-4) dintre care una 
de tip Crizet, forma si culoarea se va coordona cu 
beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren. (Usi 
intrare in secţie) 

m2 13.92 

84 CK21A Usi confecţionate din profiluri din aluminiu, inclusiv 
armaturile si accesoriile necesare uşilor montate in 
zidărie de orice natura, cu suprafaţa tocului pina la 7 
mp inclusiv, Usi cu SUPRALUMINA (ATENTIE, 
Latimea fetei profilului de cercevea va fi nu mai mica 
de 100 mm, umplutura va fi realizata din panouri HPL 
rezistent la soluţii chimice de dezinfectare, culoarea si 
forma se vor coordona cu beneficiarul, dimensiunile se 
vor preciza in teren. (Usi Palate,Birouri) 

m2 78,40 

85 CK21A Usi confecţionate din profiluri din aluminiu, inclusiv 
armaturile si accesoriile necesare uşilor montate in 
zidărie de orice natura, cu suprafaţa tocului pina la 7 
mp inclusiv (ATENTIE, umplutura va fi realizata din 
panouri HPL rezistent la soluţii chimice de 
dezinfectare, culoarea si forma se vor coordona cu 
beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren. (Usi 
reţele inginereşti) 

m2 24.16 

1.5.3. Pa rdosea 

86 CN53A Grunduirea suprafeţelor pardoselelor (Betongrunt) m2 162.80 

87 CG01A Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin m2 162.80 

88 CGOIAI Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din m2 162,80 
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K=2 ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita 
fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm 
de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se 
scade 

89 CG49A Executarea acoperirii antibacteriale din vinii omogen 
(linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum 
de 2,5 mm ATENTIE inclusiv profile de scafa pentru 
montarea linoleumului parţial pe perete (Culoarea si 
forma se va coordona cu beneficiarul) 

m2 162.80 

1.6. Diverse 

90 R p I B l l A Demontări radiatoare de poziţie pentru realizarea 
lucrărilor de reparaţie, cu recuperarea materialelor m2 68.30 

91 RpIBOlA Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera) 
m2 68,30 

92 IC36A Ţeava din polietilena armata de inalta densitate sau 
polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane 
la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul 
exterior de pina la 20,0 mm. inclusiv. 

m 48,00 

93 IC38A Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din 
polipropilena imbinate prin polifusiune cu ţeava din 
polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina 
la 20,0 mm, inclusiv 

buc 36.00 

94 RCsB29D 
K=1.9 

Forarea găurilor străpunse in zidarii de cărămidă si 
piatra, utilizind cu maşina cu foreza-carota diamantata 
cu diametrul de: 50 mm (Grosimea perete 150mm) 

buc 32.00 

95 RCsB29F 
K=1.9 

Forarea găurilor străpunse in zidarii de cărămidă si 
piatra, utilizind cu maşina cu foreza-carota diamantata 
cu diametrul de: 70 mm (Grosimea perete 150mm) buc 8,00 

96 RCsU05Al Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranti, 
la consolidări, in pereţi sau plansee din zidărie de 
cărămidă pina la 15 cm grosime, pentru executarea 
străpungerilor mecanizat 

buc 72,00 

97 RCsU07A Matarea golurilor in pereţi, cu mortar de ipsos, dupa 
instalatii sau consolidări buc 72,00 

98 RCsU06Al Executarea şanţurilor de pina la 5 cm adincime, in 
pereţi din zidărie de cărămidă de 5 x 50 cm2, pentru 
executarea mecanizata 

m 116.32 

99 RCsU07D Matarea şanţurilor in pereţi de pina la 50 cm2, dupa 
instalatii sau consolidări m 116,32 

2. ARTICOLE SANITARE, APA SI CANALIZARE 

100 SB08E Ţeava din material plastic pentru canalizare, imbinata 
cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat 
sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm 

m 18.60 

101 SB11C Piesa de legătură (ramificaţie dubla) din material 
plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de 
cauciuc, avind diametrul de 110x110x1 lOmm 

buc 8.00 

102 SB11C Piesa de legătură (ramificaţie dubla) din material 
plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de 

| cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm 
buc 11,00 
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103 SB09E Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare, 
imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 
110 mm (Cot 90) buc 17,00 

104 SB08C Ţeava din material plastic pentru canalizare, imbinata 
cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat 
sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm 

m 31,00 

105 SB09C Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare, 
imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 
mm (Cot 90) buc 38,00 

106 SB11C Piesa de legătură (ramificaţie dubla) din material 
plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de 
cauciuc, avind diametrul de 50x50x50mm buc 3,00 

107 SC06A Spălător cu picurator (cu un compartiment) pentru vase 
din inox ., avind ţeava de scurgere din material plastic, 
montat pe console fixate pe pereţi din zidărie de 
cărămidă 

buc 2.00 

108 SC04B Lavoar din semiportelan, porţelan sanitar etc. inclusiv 
pentru handicapaţi, avind ţeava de scurgere din 
material plastic, montat pe console fixate pe pereţi din 
beton lungimea 55-60 cm(Tipul, forma se va coordona 
cu beneficiarul) 

buc 25.00 

109 SC04B Lavoar din semiportelan, porţelan sanitar etc. inclusiv 
pentru handicapaţi, avind ţeava de scurgere din 
material plastic, montat pe console fixate pe pereţi din 
beton lungimea 30-35 cm(Tipul, forma se va coordona 
cu beneficiarul) 

buc 11.00 

110 SD04A Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru 
lavoar sau spălător, indiferent de modul de inchidere, 
inclusiv pentru handicapaţi, avind diametrul de 1/2" 

buc 36,00 

111 SC07A1 Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, 
porţelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapaţi, aşezat 
pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la 
inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S 

buc 12,00 

112 Pret de piaţa Set montare baterie PPR 20 X 1/2 F metal, înglobat in 
perete buc 4.00 

113 SD02A Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau 
fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru 
handicapaţi, montata pe pereţi din zidărie de cărămidă 
sau b.c.a. 

buc 4.00 

114 SA15B Ţeava din material plastic imbinata prin sudura prin 
polifuziune, in conducte de legătură, la obiecte 
sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind 
diametrul de 20-25 mm 

m 126.48 

115 SD20A Racord PPR 25 - 1/2 metal buc 84,00 

116 SD05A Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea 
armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 
3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,) 

buc 84,00 

117 SF01C Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei 
de apa calda sau rece executata din ţeava din 

m 126,48 
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policlorura de vinii tip greu sau din material plastic, 
avind diametrul de 16-110 mm 

118 SF05C Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din 
tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm m 126,48 

3. LUCRĂRI DE MONTARE A REŢELELOR ELECTRICE 

3.1. Reţele Electrice 

119 08-03-573-4 Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime 
si adincime, mm, pina la 600x600x350 (Montarea) buc 3.00 

120 Pret de piaţa Dulap pupitru de comanda suspendat 600x600x350 
buc 3,00 

121 08-03-521-
15 

Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau 
laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport 
metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Montarea) buc 2,00 

122 Pret de piaţa Intreruptor cu pirghie curent pina la 250A 
buc 2,00 

123 08-03-526-2 Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, curent pina la 100 (montarea) buc 2.00 

124 08-03-526-1 Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, curent pina la 25 A (montarea) buc 52.00 

125 Preţul Intreruptor automat BA 47-29/1/16A, B 
buc 24.00 

126 Preţul Intreruptor automat BA 47-29/3/20A, B 
buc 28,00 

127 Preţul Intreruptor automat BA 47-29/3/40A, B 
buc 8.00 

128 08-02-148-1 Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, 
masa 1 m pina la: 1 kg 100 m 22,45 

129 Pret de piaţa Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 3x1,5 mm2 
m 1.186,00 

130 Pret de piaţa Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 3x2,5 mm2 m 1.307,00 

131 Pret de piaţa Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 5x16 mm2 m 82,00 

132 08-03-593-
10 

Indicatori de iluminat de perete EX1T 100 buc 0.03 

133 Pret de piaţa Indicator pe perete EXIT buc 3,00 

134 08-03-594-
16 

Corp de iluminat de tip LED in tavane suspendate, 
montat in piese inglobate, cantitate lămpi, in corp de 
iluminat. 

100 buc 1.04 

135 Pret de piaţa Corp de iluminat de tip LED 35 W, 4000K dimensiuni 
595x595mm pentru tavane suspendate (Armstrong, 
Gips-carton) Hol, Birouri, Palate 

buc 88.00 

136 Pret de piaţa Corp de iluminat de tip LED24 W ,4000K cu 
Dm.300mm pentru tavane suspendate (gips-carton) 
Blocuri sanitare, Antree buc 16.00 

137 08-03-594-7 Corp de iluminat cu lămpi luminescente montat separat 
pe suspensii (bare), cantitate lămpi, in corp de iluminat. 
2 (Corp de iluminat cu lămpi bactericide) 

100 buc 0.06 

138 Pret de piaţa Corp de iluminat metalic de perete complet echipat buc 6.00 
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pentru lămpi bactericide (2x36W) 

139 Pret de piaţa Cutie de distributie 
buc 36,00 

140 Pret de piaţa Cutie pentru prize si intreruptoare 
buc 51.00 

141 08-03-591-1 Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie 
deschisa 100 buc 0.45 

142 08-03-591-4 Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie 
deschisa 100 buc 0,06 

143 Pret de piaţa întrerupător simplu interior 10A, 230 V, IP20 
buc 45,00 

144 Pret de piaţa întrerupător cu doua clape interior 10A, 230 V. IP20 
buc 6.00 

145 08-03-591-
10 

Priza de fisa semietansata si etansata 
100 buc 0.87 

146 Pret de piaţa Priza interior 16 A, 230V, IP 20 
buc 87.00 

147 08-02-409-1 Ţeava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereţi si 
coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm 
(k=0.5 sal) 100 m 22,45 

148 Pret de piaţa Tub gofrat metalic dm.20mm 
m 1.186,00 

149 Pret de piaţa Tub gofrat metalic dm.25mm 
m 1.307,00 

150 Pret de piaţa Tub gofrat metalic dm.32mm 
m 82,00 

3.2. Reţele Informaţionale 

151 08-03-591-
10 

Priza de fisa semietansata si etansata (RJ45) 100 buc 0,07 

152 Pret de piaţa Priza informaţionala RJ45 buc 7.00 

153 RpED09A Montarea cablurilor informaţionale SF/UTP CAT5e-
4P-PVC. m 164.58 

4. GAZE MEDICALE 

4.1. Lucrări de constructie 

154 F E 0 3 B Ţeava de cupru, STAS 617-90 de 1 2 x 1 mm m 10,00 

155 F E 0 3 B Ţeava de cupru, STAS 617-90 de 1 0 x 1 mm m 52,16 

156 ID10A Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet 
cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru 
instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1/2" 

buc 4.00 

157 IE06A Verificarea preliminara la presiune a conductelor de 
gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si 
aparate de utilizare diam. pina la 1" 

m 62,16 

158 1E07A Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze 
montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de 
utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", 
inclusiv 

m 62.16 

4.2. Lucrări de montare 
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159 11-07-001-

03 
Aparataj auxiliar si dispozitive auxiliare: Prize pentu 
gaze medicinale 1 ansamblu 8.00 

4.3. Utilaj 

160 Pret de piaţa Priza aparenta gaze medicale 0 2 cod 903.240 
buc 8.00 

9. în cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): 
1) Pentru toate loturile; 

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite 

11. Termenii şi condiţiile de executare solicitaţi: 150 zile calendaristice din momentul semnării contractului de 

antrepriză. 

12. Termenul de valabilitate a contractului: pînă la 31.12.2021 

13. Termenul de garanţie a lucrărilor: minimum 3 ani din momentul semnării procesului verbal de recepţie finală 
14. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de 

angajare protejată (după caz): nu se aplică 

15. Executarea lucrărilor este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte 
administrative (după caz): nu se aplică 

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora şi 
a criteriilor de selecţie; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerinţelor eventual impuse; se menţionează 
informaţiile solicitate (DUAE, documentaţie): 

Nr. Denumirea 
documentului/cerinţelor Cerinţe suplimentare Obligativitate 

a 

1 Oferta de preţ 
Conform formularului 3.1, confirmata cu semnătura electronic 

a participantului 
DA 

2 Oferta tehnică conform 
Caietului de sarcini 

Devizele locale (formularele 3, 5, 7) aferente ofertei elaborate 
în conformitate cu normativele în domeniu, cu specificarea 
parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini, original 

confirmat prin semnătura şi ştampila ofertantului 

DA 

3 Garanţia pentru ofertă 
Original, confirmat prin semnătura şi ştampila participantului, 

conform formularului F 3.2 sau transfer la contul autorităţii 
contractante 

DA 

4 DUAE Confirmat cu semnătura electronic a participantului DA 

5 NOTĂ 
La solicitarea autorităţii contractante, operatorii economici 
participanţi vor prezenta pe pecifi de hîrtie documente de 

calificare suplimentare conform anexei: 
DA 

Anexa: 

Nr. 
Denumirea 

documentului /cerinţelor 
M o d de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: 

Obl. 

Da/Ku 

1 

Demonst rarea experienţei 
operatorului economic în domeniul 

de activitate aferent obiectului 
contractului ce urmează a fi atribuit 

Declaraţie privind experienţa similară, conform formularului F3.9. original 
conf i rmată prin semnătura şi ştampila ofertantului. Operatorul economic sau 
membri i asocierii împreună trebuie să demonstreze că au finalizat în ultimii 

5 ani (calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor): un contract ce 
au avut ca obiect execuţia unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul 

contractului ce urmează a fi atribuit, cel puţin egal cu valoarea ofertei Sau 
valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate 

să fie egală sau mai mare decît valoarea ofertei. Trebuie să nominalizeze 
contractul/ contractele în baza cărora se întrunesc cerinţele stabilite, pentru 

fiecare dintre acestea prezentânduse informaţii detaliate, conform 
următoarelor documente suport: copii ale respectivului/ respectivelor 

contract/ contracte, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica 
natura lucrărilor executate, valoarea acestora şi preţul; procesul verbal de 

recepţie la terminarea lucrărilor care atestă executarea lucrărilor 

DA 

2 
Disponibilitate de bani lichizi sau 

capital circulant, sau de resurse 
creditare în sumă de minim (suma) 

5 0 % din valoarea ofertei prezentate, original sau in copie confirmată prin 
semnătură şi ştampila ofertantului 

DA 

3 

Dovada înregistrării persoanei 
jur idice, în conformitate cu 

prevederile legale din ţara în care 
ofertantul este stabilit 

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii / extras din Registrul de 
Stat al persoanelor juridice copie, conf i rmată prin aplicarea semnăturii şi 

ştampilei ofertantului Operatorul economic nerezident va prezenta 
documente din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare /atestare 

DA 
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ori apartenenţa din punct de vedere profesional 

4 
Certif icat de atribuire a contului 

bancar 
copie eliberat de banca deţinătoare de cont DA 

5 
Certificat de efectuare sistematică a 

plăţii impozitelor,contribuţii lor 
copie eliberat de Inspectoratul Fiscal(valabili tatea cert if icatului-conform 

cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova) 
DA 

6 Ultimul raport f inanciar copie confirmată prin semnătura şi ştampila participantului DA 

7 
Neimpl icarea în practici 

f rauduloase şi de corupere 
Declaraţie pe proprie răspundere, conform formularului F3.6 - original, 

confirmat prin semnătura şi ştampila Ofertantului 
DA 

8 
Lista fondatori lor operatorilor 

economici - nume, prenume, cod 
personal 

copia semnată şi ştampilată de participant DA 

9 
Formularul informativ despre 

ofertant 
original, conform formularului F3 7 - conf i rmată prin semnătura şi ştampila 

ofertantului 
DA 

10 
Actul care atestă dreptul de a 

executa lucrări 
copie, confirmata prin semnătura şi ştampila ofertantului DA 

11 
Recomandăr i , obligatoriu de la 

contractele prezentate pentru 
demonstrarea experienţei similare 

original sau copie - confirmată prin semnătura şi ş tampila ofertantului DA 

12 

Neîncadrarea în situaţiile ce 
determină excluderea de la 

procedura de atribuire, ce vin în 
aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 

din 03.07.2015 

Declaraţie pe proprie răspundere conform Formularului F3.5 DA 

13 

Demonstrarea accesului la 
personalul necesar pentru 

îndeplinirea corespunzătoare a 
obiectului contractului ce urmează 

a fi atribuit (personalul de spe 

Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea 
contractului, conform formularului F3.12 - confirmat prin semnătura şi 

ş tampila ofertantului 
DA 

14 Graficul de execuţie 
Original, conform formularului F3.3 - confi rmat prin semnătura şi ştampila 
ofertantului. Obligatoriu vor fi indicate categoriile de lucrări şi perioada în 

care vor fi efectuate. 
DA 

15 
Declaraţie privind obligaţiile 

contractuale faţă de alţi beneficiari 
original, conform formularului F3.8 - confirmat prin semnătura şi ştampila 

ofertantului 
DA 

16 
Certificatul de atestare tehnico 

profesională a dirigintelui de şantier 

copie, confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului. Dirigintele de 
şantier va fi menţionat şi în Declaraţia privind personalul de specialitate 

propus pentru implementarea contractului 
DA 

17 

Demonstrarea accesului la personal 
/ un organism tehnic de specialitate, 

care să garanteze asigurarea unui 
controlul al calităţii 

Documente prin care se demonstrează că operatorul economic are acces la 
laboratoare de încercări şi teste a materialelor ce vor fi utilizate, în 

conformitate cu natura şi specificul lucrărilor ce fac obiectul viitorului 
contract, copie, confirmată prin semnătura şi ş tampila ofertantului 

DA 

18 Manualu l Calităţii copie, confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului DA 

19 
Lista subcontractanţi lor şi 

partea/părţile din contract care sunt 
îndeplinite de către aceştia 

original, conform formularului F3.13 - conf i rmată prin semnătura şi 
ş tampila ofertantului, acordul de subcontractare, precum şi după caz, cînd 

subcontractanţii vor avea o pondere de peste 10% în îndeplinirea 
contractului, Formuarul informativ F3.8 

DA 

20 Informaţie privind asocierea 
original, conform formularului F3.14 - conf i rmată prin semnătura şi 

ştampila ofertantului, precum şi acordul de asociere în care vor preciza 
detaliat sarcinile ce revin fiecărui asociat 

DA 

21 
Avizul Inspecţiei de Stat în 

Construcţii 
original sau copie, conform formularului F3.15 - conf i rmată prin semnătura 

şi ştampila ofertantului 
DA 

22 
Declaraţ ie privind lista 

principalelor lucrări executateîn 
ultimul an de activitate 

original, conform formularului F3.10 - conf i rmată prin semnătura şi 
ş tampila ofertantului 

DA 

23 

Declaraţie privind dotările 
specifice, utilajul şi echipamentul 

necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului 

original, conform formularului F3.11 - confirmată prin semnătura şi 
ştampila ofertantului 

DA 

j 

24 Certif icat ISO 9001 copie, conf i rmata prin semnătura şi ştampila ofertantului DA 

25 Cert if icat ISO 14001 copie, confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului DA 

17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei deschise, restrânse şi al procedurii negociate), după 
caz: nu se aplică 

18. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificaţi dacă se va utiliza acordul-cadru. sistemul 
dinamic de achiziţie sau licitaţia electronică): nu se aplică 

19. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): nu se aplică 

20. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut 

21. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor: 
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Nr. 
d/o 

Denumirea factorului de evaluare Ponderea°-o 

nu se aplică 

22. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

până la: Informaţia o găsiţi în SIA R S A P 

pe: Informaţia o găsiţi în SIA RSAP 

23. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP 

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile 

25. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP 

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

26. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepţia cazului 
cînd ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP". 

27. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română 

28. Respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică 

29. Denumirea şi adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor: 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor 
Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 124 (et.4), MD 2001; 
Tel/F ax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md 

30. Data (datele) şi referinţa (referinţele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
contractul (contractele) la care se referă anunţul respective (dacă este cazul): nu se aplică 

31. în cazul achiziţiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunţurilor viitoare: nu se aplică 

32. Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost 
publicat un anunţ de intenţie 

33. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare: 13.04.2021 

34. în cadrul procedurii de achiziţie publică se va utiliza/accepta: 

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu 
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare Se acceptă 
sistemul de comenzi electronice Nu se acceptă 
facturarea electronică Se acceptă 
plăţile electronice Se acceptă 

35. Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a 
Comerţului (numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): 
nu se aplică 

(se specifică da sau nu) 

36. Alte informaţii relevante: 
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