A C H I Z I Ţ I I

P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRI/ZA Nr.043/18
privind achiziţia prin COP nr. 18/02008 din 22.05.2018
JlP

iunie 2018

or.Cimişlia

1.

Părţile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de COP nr. 18/02008 din 22.05.2018, între
Consiliul raional Cimişlia, cu sediul în or.Cimişlia, bd.Ştefan cel Mare, 12. telefon: 0241 21177/
0241 23271. fax: 0241 23399, e-mail: achizitiiraioncimislia@gmail.com, înregistrată de Agenţia
Servii Publice şi inclusă în Registrul de stat al unităţilor de drep cu nr. de indentificare
1DNO: 1007601008915 din “27”decembrie 2001, reprezentat prin lovu Bivol preşedintele raionului,
care acţionează în baza Legii privind APL nr.436-XVI din 28.12.2006, în calitate de Beneficiar, pe
de o parte, şi S.C”IRINDA-PRIM” S.R.L, cu sediul în mun.Chişinău, str.Gheorghe Tudor,5,
telefon: 022234700, fax:022295149, e-mail: irinda_prim@mail.ru, înregistrat la Camera
înregistrării de Stat, cu nr.MD0073838 şi inclusă în Registrul de stat al persoanelor juridice cu
1DNO: 1006600048096 din “ 18”octombrie 2006. reprezentat prin Igor Galearnovîn calitate de
administrator, de Antreprenor, pe de altă parte.

2.

Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările: Lucrări de reparaţie selectivă a drumului L559.1
Gradişte-Coştangalia Cod CPV: 45233142-6 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu
detaliile de executare, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

3.

Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 2 (două) luni de la semnarea contractului,
primirea ordinului de începere a executării si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar ordonatorul de credite.
3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrîngerea activităţii se datorează
următoarelor cauze:
a)
generate de Beneficiar;
b)
datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi
recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;
c)
datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru
Antreprenorul general;
d)
influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor şi
reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
e)
calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.
3.3. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră
necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja şi conserva lucrările în mod

corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma
sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite
condiţiile de recepţie, solicitînd convocarea comisiei. In baza acestei notificări, Beneficiarul
va convoca comisia de recepţie.
3.5. în baza documentelor de confirmare a executării şi a constatărilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. în
cazul în care se constată că sînt lipsuri şi deficienţe acestea vor 11 aduse la cunoştinţa
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a
Antreprenorului general. Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va
constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de executare, cu reglementările
în vigoare şi cu prevederile din contract. în funcţie de constatările tăcute Beneficiarul va
aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte
fizic şi funcţional.

4.

Valoarea lucrărilor şi modalităţile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcţiei-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de
1158720.17 lei ( un milion una sută cinzeci şi opt mii şapte sute douăzeci lei şi 17 bani ) lei
(inclusiv TVA).
4.2. Achitările vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale: prin sistemul trezorerial
după prezentarea procesului verbal de prestare a serviciilor, cu anexarea facturii fiscale,
din contul transferurilor cu destinaţie specială. Transferurile eu destinaţie specială se
alocă de către Ministerul Finanţelor. Finanţarea cheltuiclelor se va efectua pe măsura
alocării mijloacelor băneşti (transferuri cu destinaţie specială) la contul bugetului
raional Cimişlia
4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive
de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită
unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepţie finală nu va fi
semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform
contractului.
4.5. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de
semnarea procesului-verbal de recepţie finală.

5.

Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii
contractelor de achiziţii publice.

6.

9

Antreprenorul general şi subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de executare şi de
o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare şi prezentului contract.
6.2. în cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză,
Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate şi lucrările pe care aceştia le vor executa.
6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoaştere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată ca facînd obiectul unei
subcontractări.

7.

Drepturile şi obligaţiunile antreprenorului general şi ale beneficiarului

7.1. întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către
Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în
contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
7.2. Antreprenorul general are obligaţia să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe
proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de
executare şi prevederile actelor normative în vigoare în construcţii. De asemenea, are obligaţia
de a conduce executarea lucrării contractate şi de a veghea asupra menţinerii ordinii la locul
urfde se desfăşoară activitatea.
7.3. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului general se repartizează astfel:
a)
un exemplar integral al documentaţiei se prevede pentru completarea cărţii tehnice;
b)
două exemplare rămîn la dispoziţia Antreprenorului general dintre care un exemplar
se păstrează la şantier, iar
c)
altul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Inspecţia de
Stat în Construcţii, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.
7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească şi sînt
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Beneficiar sau
Antreprenorul general, după caz, la cererea şi în termenele precizate în anexele contractelor.
Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite în alte scopuri decît cele
stabilite în contract şi trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă.
Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru
terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eşalonare valorică
a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a
lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau
aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întîrzieri sau întreruperi în
desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica
data la care acestea au fost necesare, precum şi întîrzierile sau întreruperile ce survin datorită
lipsei acestor documente.
7.7. întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la
dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenorul general, tară plată, în două exemplare, în
termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
7.8. Antreprenorul general va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă,
materialele, utilajele de construcţii şi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe
şantier şi pentru procedeele de executare utilizate.
7.9. Antreprenorul general garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate
în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu este afectată de vicii care ar
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de
folosire sau a celor explicite în contract.

7.22. In timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligaţia să menţină căile de acces
libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii
de orice iei, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua
de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările
provizorii.
7.23. Antreprenorul general trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele şi aprobările şi să
plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8.
8.1

Forţa de muncă

Antreprenorul general şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării
întregii forţe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile
legislaţiei în vigoare.

10. Materialele şi executarea lucrărilor propriu-zise
10.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmînd a fi supuse
periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul
general va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare
pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.
10.2. Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este
prevăzut în documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
10.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale
puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedeşte că materialele nu
sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului,
în caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
10.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la
lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate
etc.
10.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat
şi. după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să
examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să lîe ascunsă. Antreprenorul general
va anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv
fundaţiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul
vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor de mai sus.
10.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi
va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au
fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de executare, dezvelirea,
refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul
general.
_____
10.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziţia Antreprenorului general. în cazul în care nu s-a
convenit altfel, fără plată:
a)
suprafeţele de teren necesare pentru depozite şi locuri de muncă pe şantier;
b)
căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată;
c)
racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita
amplasamentului şantierului.
10.8. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de
măsurat se suportă de către Antreprenorul general. în cazul mai multor antreprenori, costurile
se suportă proporţional de către aceştia.

10.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără
dispoziţia Beneficiarului, precum şi cele care nu respectă prevederile contractului, Iară a exista
în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general.
Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul.
De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat
acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a
fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate
imediat.
10.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul
corespunzător şi primirea ordinului de executare.

11. Perioada de garanţie şi remedieri în perioada de garanţie
11.1. Perioada de garanţie pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de
24 luni calendaristice.
11.2. Perioada de garanţie curge de la data recepţiei finale şi pînă la expirarea termenului prevăzut
la punctul 10.1 din prezentul articol.
11.3. Antreprenorul general are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce
ţin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări
transmise de către Beneficiar.
11.4. Dacă defecţiunile nu se datorează neglijenţei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările
fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi
evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

12. Răspunderea părţilor
12.1. Părţile de contract răspund, fiecare, pentru greşelile proprii, precum şi pentru cele ale
reprezentanţilor lor legali şi ale persoanelor fizice şi juridice pe care le utilizează pentru
îndeplinirea obligaţiilor ce le revin.
12.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile
contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a
cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a
fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în
forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă
Antreprenorul general l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.
12.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pămînt, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor
îngrădiri sau limitări din proprie vină.
12.4. în cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la
modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părţilor de construcţie,
utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum şi cu privire la lucrările executate de alţi
agenţi economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecţiile, în scris, Beneficiarului, imediat şi
pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru
informaţiile, dispoziţiile şi livrările sale.
12.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la
dispoziţie împotriva degradării şi furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El
trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a
apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa.

12.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau
hotărîri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
12.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părţile
contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele
interveniie şi care pot fi dovedite.
12.8. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în
valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din
guma totală a prezentului Contract. In cazul în care întîrzierea depăşeşte 15 zile, se consideră
ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract.
12.9. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din
suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a
prezentului contract.
12.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensaţii plătibile
conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepţia unui accident sau
prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.

13. Soluţionarea litigiilor
13.1. In cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte
poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către
o instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei
culpă a fost dovedită.

14. Rezilierea contractului
14.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
a)
Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune
pe Antreprenorul general în situaţia de a nu putea executa lucrarea;
b)
Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
c)
Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute şi datorită unor
conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiunilor
contractuale.
14.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
a)
Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau
are o ipotecă pe capital;
b)
Antreprenorul general a abandonat contractul;
c)
Antreprenorul general nu începe lucrările Iară să aibă un motiv justificat sau nu reia
lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de
reîncepere a lucrărilor;
d)
Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau
nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
14.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menţionate la punctele 13.1. din prezentul
articol se va comunica în scris părţii contractante cu cel puţin 15 zile lucrătoare anterior dăţii
solicitate de reziliere.
14.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua
recepţia cantitativă şi calitativa a lucrărilor executate.

14.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care
urmează sâ le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care
trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
14.6. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea
prevederilor legale.

15. Dispoziţii finale
15.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind
parte integrantă a prezentului contract:
a.
prezentul formular de contract completat şi semnat;
b. oferta, formularul de ofertă şi anexa la formularul de ofertă;
c.
listele cu cantităţi de lucrări şi utilaje, devizele-ofertă şi listele cu consumurile de resurse
anexate.
15.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă
limbă de circulaţie internaţională.
15.3. In cazurile în care apar ambiguităţi sau discrepanţe în clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucţiuni în acest sens pentru Antreprenorul
general.
15.4. In documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părţi.
15.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare după înregistrarea
lui de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului
Finanţelor, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2018.
15.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al ambelor părţi şi este semnat astăzi,
"i0" iunie 2018.
15.7. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în
conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate mai sus.

16. Rechizitele juridice, poştale şi de plăţi ale părţilor
” BENEFICIARUL”
S.C’TRINDA-PRIM” S.R.L
Adresa:mun.Chişinău, str.Gheorghe Tudor, 5
Telefon: 022234700/ 022295149
Cont de decontare:
MD 17AG000000022511830019
Banca:’'Moldova-Agroindbank”SA

”ANTREPRENORUL”
Consiliul raional Cimişlia
Adresa: bd. Ştefan cel'Marc, 12
Telefon: 0241 2-32-77/0241 2-11-77
Cont de decontare:
MD75TRPDAZ222500F14349AC
Banca: MF- Trezoreria Regională SUD

Cod:
C

Cod:TREZMD2X
Cod fiscal: 1007601008915

r
FORMULARUL F3.3

OFERTĂ

Către

Consiliul Raional Cimislia
(diniunirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,
E.xaminîrţd documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnaţii,
Societatea cu R ă sp u n d e re L im ita tă "IR IN D A - P R IM " S. R. / reprezentanţi ai ofertantului
_Director Galeamov lgor_ ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în
documentaţia mai sus menţionată, să executăm Lucrări de reparaţie selectivă a drumului
L559.1 Grădişte - Coştangalia pentru suma de 965 600,14 (nouă sute sasezeci si cinci mii
sase sule lei 14 bani ) fara TVA, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de
193 120.03 (mia sulă nouăzeci si trei mii tina sută douăzeci lei 03 bani) lei.
2.Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, să începem lucrările cît
mai curînd posibil după primirea dispoziţiei de începere şi să terminăm lucrările în conformitate
cu graficul de executare anexate în termen 2 (două) luni calendaristice.
3 Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 45 (patruzeci şi cinci) zile,
respectiv pînă la data de 20 iulie 2018, şi ea va rămîne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată
oricînd înainte c!e expirarea perioadei de valabilitate.
4 Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, vor
constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază:
[ ] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de
ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”,
[] nu depunem ofertă alternativă.
(se bifează opţiunea corespunzătoare)

6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind cîştigătoare, să
constituim garanţia de bună executare în conformitate cu prevederile din documentaţia standard
pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.
7. înţelegem că nu sînteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe
care o puteţi primi.
Data 05/06/2018
SRL ’’IRINDA PR
legal autorizat să s<

■
lentnUşun numele Director Galeamov Igor

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor _0_ (% din preţul total ofertat).
2 Garanţia de bună executare va fi constituită sub formă
in cuantum de

G
aranţie bancară

% (din preţul total ofertat) lei.

3. Perioada de garanţie pentru lucrările executate 2 ani calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziţiei de începere a lucrărilor pînă la
data începerii executării) 5 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziţiei de începere a lucrărilor (de la data semnării
contractului) 5 zile calendaristice

Ofertant,
SRL ’TRINDA PRIM"
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Lucrări de reparaţie selectiva a
drumului L559.1 Grădişte - Costangalia

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTĂ
Valoarea de deviz 1 158 720,17 Lei

întocmit in preţuri curente
№ Simbol uorrne
şi Cod
crt.
resurse
1
1

2

DH02B
k=2.0

2

DA12B

3

DI 107

4

Lucrări şi cheltuieli
3
Scarificarea uşoara a impietruirii
pina la 10 cm adincime cu
autogreder, inclusin reprofilarea
(Легкое разрыхление
щебеночного покрытия, до 10
см глубиной, автогрейдером,
включая заправочное
оборудование)
Strat de fundaţie sau reprofilare
din piatra sparta, pentru drumuri,
cu astemere mecanica, executat cu
impanare fara innororire (Слой
основания или изменение
■профиля из щебня для дорог с
механической укладкой,
выполненный с заполнением
без заиливания)
Amorsarea suprafeţelor straturilor
de baza in vederea aplicării unui
strat de beton asfaltic (Розлив
битума по основанию перед
устройством
асфальтобетонного покрытия)

DB19F

îmbrăcăminte de beton asfaltic cu
agregai mare, executata la cald
SKPg-I, in grosime de 5,0 cm, cu
astemere mecanica (Покрытие из
асфальтобетона с крупным
наполнителем, выполненное
горячим сопсобом, толщиной
5,0 см, механизированно)

DI 107

Amorsarea suprafeţelor straturilor
de baza in vederea aplicării unui
strat de beton asfaltic (Розлив

5

4

Cantitate
conform
datelor din
proiect
5

100m2

U.M.

Valoarea de deviz, lei
Pe unitate de
Total
măsură
6

7

23,10

132,00

3 049,20

m3

277,20

561,06

155 527,15

t

1,398

7 860,08

10 988,39

m2

2 310,00

144,72

334 308,28

t

0,71

7 860,31

5 580,82

1

2

6

3
битума по основанию перед
устройством
асфальтобетонного покрытия)

DB16H

Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu
agregate mărunte, executata la
cald SMBg-II, in grosime de 4,0
cm, cu asternere mecanica
(Покрытие асфальтобетонное с
мелким заполнителем,
выполненное горячим
способом, толщиной 4,0 см
механически)

TsE05B

Nivelarea cu autogreder de pina la
175 CP a suprafeţei terenului
natural si a platformelor de
terasamente, prin taierea
dâmburilor si deplasarea in goluri
a pamintului sapat in teren catg. II
(Планировка автогрейдером до
175 CP поверхности
естественного участка и
земляного полотна путем
срезки возвышенностей и
перемещение в выемки
разработанного грунта, грунт II
категории)

7

Total
Asigurarea sociala si medicala
Total
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiul de deviz
Total
TVA

4

5

6

7

т2

2 310,00

126,73

292 740,53

100т2

15,40

94,50

1 455,30

Lei
27,5 %
12,5 %
6%
20%

Total deviz:
Inelisiv salariu

întocmit

1 1^8 20,17

Inginer Step, RagulinM.
(funcţia, semnătura,

Verificat

803 649,67
6 077,91
809 727,58
101 215.95
910 943,53
54 656,61
965 600,14
193 120,03

Director, Galeamov I.
(funcţia,

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrări de reparaţie selectiva a drumului Investitor Consiliul rional Cimislia
L559.1 Grădişte - Costangalia_______________________________________________________

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul
№
crt

Simbol norme şi Cod
resurse
2

1
1

2

DH02B k=2,0

2952220003546
DA12B

7129020012800
1411122201646
1411122201672
4100116202806
2952220003546
2952240004010

3

4

3410540005603
DI 107

2320322600040e
2952220000000
DB19F

7129040010110
111100010001310
2952240004010
2952240004003
2952240005100
5

6

DI 107

232032260004Oe
2952220000000
DB16H

Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse

и .м .

Consum de
resurse pe unitate
de măsură

3

4

5

S carificarea uşoara a im pietruirii pina la 10 cm
adincim e cu autogreder, inclusin reprofilarea
(Л егк ое разры хлен и е щ ебеночного
п окры ти я, д о 10 см глубиной,
автогрей д ером , вклю чая заправочное
оборуд ован и е)
Autogreder pina Ia 175 cp
Strat de fundaţie sau reprofilare din piatra
sparta, pentru drum uri, cu asternere m ecanica,
ex ecutat cu im panare fara innororire (Слой
о сн ован и я или изм енение проф иля из
щ ебня д л я д о р о г с м ехани ческой укладкой,
в ы п олненны й с заполнением без
заи л и ван и я)
Pavator
Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25
mm
Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63
mm
Apa industriala in cisterne pt. lucrări
drumuri-terasam.
Autogreder pina la 175 cp
Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R
8-14 de 14tf
Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
A m orsarea su p rafeţelo r straturilor de baza in
vederea aplicării unui strat de beton asfaltic
(Р озли в би тум а по основан ию перед
у строй ством асф альтобетонн ого
покры ти я)
Emulsie de bitum
Autogudronator 3500 i - 3600 1
Îm brăcăm inte de beton asfaltic cu agregat
m are, ex ecu tata la cald SK Pg-I, in grosim e de
5.0 cm, cu asternere m ecanica (П окры ти е из
а сф ал ьто б ето н а с крупны м наполнителем ,
вы п ол н ен н ое горячим сопсобом , толщ иной
5.0 см, м ехан и зи рован н о)

Valoare, lei
Total
Pe unitate de
măsură
inel. salariu
7

6

132,00
100ш2
0,00

h-ut

0,1320

500,00

132,00

561,06
m3
31,54
4

h-om
m3

0,6000
0,2030

52,57
307,67

31,54
62,46

m3

1,2190

307,67

375,05

m3

0,1500

20,00

3,00

h-ut
h-ut

0,0420
0,2580

500,00
252,00

21,00
65,02

h-ut

0,0150

200,00

3,00
7 860,08

t
0,00
t
h-ut

1,0300
0,3000

7 560,00
245,00

7 786,58
73,50

144,72
m2
3,15

Asfaitator
Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari
Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R
8-14 de 14tf
Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor
term. 92 cp
A m o rsarea su p rafeţelo r straturilor de baza in
vederea aplicării unui strat de beton asfaltic
(Р озли в би тум а по основан ию перед
у строй ством асф альтобетонн ого
покры ти я)

h-om
t
h-ut

0,0600
0,1180
0,0066

52,57
1 141,00
252,00

3,15
134,64
1,66

h-ut
h-ut

0,0066
0,0066

278,00
520,00

1,83
3,43

Emulsie de bitum
Autogudronator 3500 1 - 3600 1
Îm brăcăm inte de beton asfaltic cu agregate
m ărunte, executata la cald SM B g-II, in
gro sim e de 4,0 cm, cu asternere m ecanica
(П о к р ы ти е асф ал ьтобетон н ое с мелким
зап ол н и телем , в ы полненное горячим
сп особ ом , то л щ и н о й 4,0 см м еханически)

t
h-ut

7 860,31
t
0,00
1,0300
0,3000

7 560,00
245,00

7 786,80
73,51

126,73
m2
2,63

1
1

2

3

7129040010110
111100010001311

Asfaltator
Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate
mărunte
Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R
8-14 de 14tf
Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor
term. 92 cp
N ivelarea cu au to g red er de pina la 175 CP a
suprafeţei terenului natural si a platform elor
de terasam ente, prin taierea dâm burilor si
deplasarea in goluri a p am intului sapat in teren
catg. 11 (П л ан и р о в к а автогрейдером д о 175
CP поверхн ости естественного у частка и
зем л ян о го пол отн а путем срезки
в озвы ш ен н остей и п ерем ещ ени е в вы емки
разраб отан н ого грунта, грунт II категории)

h-om
t

0,0500
0,0940

52,57
1 261,00

118,53

h-ut

0,0053

252,00

1,34

h-ut
h-ut

0,0053
0,0053

278,00
520,00

1,47
2,76

Autogreder pina la 175 cp

h-ut

2952240004010
2952240004003
2952240005100
~7

TsE05B

o'

*

2952220003546

4

5

7

94,50
100m2
0,00

0,1890

APROBAT:

»

6

500,00

94,50

V

Lucrări de reparaţie selectiva a
drumului L559.1 Grădişte - Costangalia

Formular Nr.3
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse №
Valoarea de deviz 1 158 720,17 Lei

întocmit in preţuri curente
№
crt.

Sim bol norm e şi
C od resurse

1

2

D enum ire lucrări şi cheltuieli

U.M .

3

4

C antitate
conform
d a te lo r din
proiect

V aloarea de deviz, lei
Pe unitate
Total
de m ăsură

5

6

7

Total borderou de resurse № :

Manopera:
1.

7129020012800

P avator

h-om

166,3200

52,57

8 743,44

2.

7129040010110

A sfaltator

h-om

254,1000

52,57

13 358,04

Total manopera

22 101,48

Materiale:
1.
2

11110001000131
0

M ixtura asfaltica p rep arata la cald cu agregate mari

11110001000131
1

M ix tu ra asfaltica p rep arata la cald cu agregate
m ărunte
Piatra sparta pentru pt.drum uri r.m agm atice 15-25
mm
Piatra sparta pentru pt.drum uri r.m agm atice 40-63
mm
E m ulsie de bitum

o
J .

141I 122201646

4.

1411122201672

5.

2320322600040c

6

4100116202806

t

272,5800

1 141,00

311 013,78

t

217,1400

1 261,00

273 813,54

m3

56,2716

307,67

17 313,08

m3

337,9068

307,67

103 963,79

2,1712

7 560,00

16 414,27

41,5800

20,00

831,60

t

Apa industriala in cisterne pt. lucrări drum uriterasam .

m3

Total materiale de construcţii
Utilaje de construcţii:

723 350,06

1.

2952220000000

A u to g u d ro n ato r 3500 1 - 3600 1

h-ut

0,6324

245,00

154,94

2.
o
J -

2952220003546

A u to g re d er pina la 175 cp

h-ut

20,6514

500,00

10 325,70

2952240004003

C om pactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 t f

h-ut

27,4890

278,00

7 641,94

4.

2952240004010

C o m p acto r static autopropulsat cu rulouri valturi R
8 14 de 14tf

h-ut

99,0066

252,00

24 949,67

5.

2952240005100

R e p artizo r finisor de m ixturi asfaltice cu m otor term.
92 cp

h-ut

27,4890

520,00

14 294,28

6

3410540005603

A u to cistern a 5-8 t cu dispozitive de stropire

h-ut

4,1580

200,00

831,60

Total utilaje de construcţii

Total
Asigurarea sociala si medicala
Total
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiul de deviz
Total
TVA
Total deviz:

58 198,13

Lei
27,5 %

803 649,67
6 077,91
809 727,58
101 215,95
910 943,53
54 656,61
965 600,14
193 120,03

12,5 %
6%
20%
, :

%

'

-1 158 7 2 0 ,1 7

- -

XX

r in d a p r im

"1°

x\ \ \

f.

întocmit

Inginer Step, RagpJmM.

; ;V:— - G

(funcţia, semnătura, numeJeTprenurnele)

Verificat

Director, Galeamov L
(funcţia, semnătura^ nunjeret)»enurnele)

i

