
CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.382
de valoare mică

“28” noiembrie 2017 ______ Bălti____________
(municipiu, oraş, judeţ)

1. Părţile contractante
Prezentul contract de valoare mică este încheiat, între IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălti
cu sediul în____________________Mun. Bălţi,______________________________________ ..

(localitatea)
str.____________ str. Decebal 101____________ , telefon: /0231/58-697 . fax: /0231/58-733 ,
e-mail: scmb@,ms.md , înregistrat la Camera înregistrării de Stat, cu nr. 1003602150732
d in“ 11 ”_____ 12______ 2003 , reprezentat prin director Serghei ROTARI,

(numele, prenumele şi funcţia conducătorului)
în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi __________SRL ” Monsancons”___________________ î

(denumirea operatorului economic)
cu sediul în Mun. Bălti str. Ştefan cel Mare.l62-6 .telefon: /231/2-33-90 . fax: / 231/2-33-90. 
înregistrat la Camera înregistrării de Stat,cu nr.1012602003430 din “14” august 2012, autorizat
pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr. ______ din___________, eliberată de Camera de
Licenţiere Republica Moldova, pentru genurile de activitate : construcţii de clădiri, reconstrucţii. 
reprezentat prin_____ director A.STIFOROV . în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului
Antreprenorul se obligă să execute lucrările de schimb ţevilor în secţia serviciul tehnico-sanitar 
si Departamentul Pediatrie.
Cod CPV: 45000000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, 
precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuţie
3.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 15 zile de la semnarea contractului, primirea 

ordinului de începere a execuţiei si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar -  ordonatorul 
de credite.

3.2. Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrîngerea activităţii se datorează 
următoarelor cauze:

3.3.
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;
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Pe parcursul execuţiei 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 
execuţie şi prevederile actelor normative în vigoare în construcţii. De asemenea, are obligaţia 
de a conduce execuţia lucrării contractate şi de a veghea asupra menţinerii ordinii la locul 
unde 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 execuţiei lucrărilor, corelate cu graficul de execuţie a 
lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuţie.

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, fără plată, în două exemplare, în 
termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.

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 execuţie utilizate.

7.9. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obţină garanţia
din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanţia de bună execuţie a contractului, 
în cuantum d e__-_% din valoarea contractului atribuit.

7.10. Forma de garanţie bancară agreată de Beneficiar este reţinerea succesivă din facturile parţiale 
pentru situaţiile de lucrări, în cuantum de din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea
unui procent de _-__% din valoarea contractului. Aceste reţineri vor fi efectuate pînă la
completarea garanţiei de bună execuţie. Sumele astfel reţinute vor fi comunicate la o bancă, 
aleasă de ambele părţi -  Antreprenor general şi Beneficiar -  şi se vor depune pe un cont 
special. în acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea 
reţinerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înştiinţeze Antreprenorul general de 
transferul efectuat, precum şi de destinaţia lui.



Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului general în baza notificării 
Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de 
recepţie finală.

7.12. Antreprenorul general trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii 
de acceptare, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu şi-a 
îndeplinit această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină Antreprenorului general garanţia 
pentru ofertă.

7.13. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanţia la termenul fixat, cel tîrziu la 
expirarea duratei de bună execuţie, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenţii asupra 
ei. Atîta timp însă cît pretenţiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reţine
o parte corespunzătoare din valoarea garanţiei, în limitele prejudiciului cauzat.

7.14. 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.

7.15. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît 
rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

7.16. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu 
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la 
locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea 
obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia 
de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu 
se divulge taine ale Antreprenorului general. Informaţiile secrete, precum şi documentaţiile 
secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidenţiale.

7.17. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării 
lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispoziţiile se adresează în 
principiu numai Antreprenorului general şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care 
trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se 
comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia 
lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.18. Dacă Antreprenorul general consideră că dispoziţiile Beneficiarului sînt nejustificate sau 
inoportune, el poate ridica obiecţii, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispoziţiile primite, 
în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor 
Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, 
acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

7.19. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor terenului pus 
la dispoziţia Antreprenorului general, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata 
apropiere a terenului, sînt obligaţiuni ale Beneficiarului.

7.20. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este 
obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea 
lucrărilor.

7.21. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 
Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. 
Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze 
Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse.

7.22. Antreprenorul general are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile 
cu subantreprenorii de specialitate şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de 
către subantreprenorii de specialitate a prevederilor şi obligaţiunilor legale şi profesionale.

7.23. Beneficiarul are obligaţia să-şi procure toate autorizaţiile şi avizele prevăzute de actele 
normative, precum şi regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în 
cauză.

7.24. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din

punct de vedere calitativ.
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dispoziţia Beneficiarului, precum  şi cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista 
în  acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite A ntreprenorului general. 
A ntreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în term enul stabilit cu Beneficiarul. De 
asem enea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. 
Lucrările respective vor fi plătite A ntreprenorului general num ai daca se dovedesc a îi 
necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate

9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la sem narea şi înregistrarea contractului in m odu 
corespunzător şi prim irea ordinului de execuţie.

10. Perioada de garanţie şi remedieri în perioada de garanţie
10.1. Perioada de garanţie pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-m odel este de

10.2. P e rio ad ăd e  garanţie curge de la data recepţiei finale şi pînă la expirarea term enului prevăzut
la punctul 10.1 din prezentul articol.

10 3 A ntreprenorul general are obligaţia ca în perioada de garanţie sa înlăture toate defecţiuni ^
ţin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, m urm a unei notificări

transm ise de către Beneficiar. _ ..
10.4. D acă defecţiunile nu se datorează neglijenţei sau lipsurilor A ntreprenorului general, lucrările 

fiind executate de către acesta, conform  prevederilor contractului, costul rem edierilor va î 

evaluat şi p lătit ca lucrări suplim entare.
11. Răspunderea părţilor

11 1 Părţile de contract răspund, fiecare, pentru greşelile proprii, precum  şi pentru cele ale
reprezentanţilor lor legali şi ale persoanelor fizice şi ju rid ice  pe care le utilizeaza pentru 
îndeplinirea obligaţiilor ce le revin. _

11 2 Dacă în  legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o dauna unui terţ, părţi 
contractante răspund solidar, conform  prevederilor legale. Pentru stabilirea intre părţi a 
cuantum ului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seam a de gradul de vm ova ie a 
fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. 
Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urm are a unei m asuri dispuse de beneficiar m 
form a în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur raspunderea num ai daca 
A ntreprenorul general l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.

11.3. A ntreprenorul general este obligat, conform  prevederilor legale, la plate daune or pen ru 
încălcarea sau deteriorarea drum urilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a erenuri or 
lim itrofe prin depozitarea de păm înt, m ateriale sau alte obiecte, precum  şi ca urm are a unor
înerădiri sau lim itări din proprie vină. _ ..

1 1 4  în  cazul în  care A ntreprenorul general are dubii cu privire la modul de execuţie a lucram  la 
m odul de asigurare îm potriva accidentelor, la calitatea m aterialelor sau părţilor de 
utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum  şi cu privire la lucrările executate de a ţ 
agenţi econom ici, atunci el trebuie să-i com unice obiecţiile, în scris, Benet.c.arulu,i im ediat ş , 
pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul ram .n t raspunzato p
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dispoziţie îm potriva degradării şi furturilor pînă la predarea lucrărilor către B enehc.ar. fc. 
trebuie să ia m ăsuri de protecţie contra degradăm  lucrări, datorita acţiunilor alm osier.ee ş <
apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa. ,

11.6. D acă nerespectarea de către A ntreprenorul general a prevederilor oricărui r t bular^ tn t  - 
hotărîri ale autorităţilor adm inistraţiei publice locale sau ale altor organe l ale. e 
constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoaca pagube pe 
Beneficiar, acesta va fi despăgubit de A ntreprenorul general m m anm ea sumei prejudic .

11 7 Dacă m otivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt im putabi e unei e a
contractante, atunci cealaltă parte poate em ite pretenţii privind despăgubirea pentru dau с

intervenite si care pot fi dovedite. .
11.8. Dacă întîrzierea în execuţia lucrărilor este în  culpa unuia din părţi a contractului, j a  ^

culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri m cuantum  .̂  _
valoarea lucrărilor executate pentru fiecare zi de întirziere. Penalizarea devine operanta
m om entul în care partea inculpă a intrat în întîrziere.
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b) prezentul form ular de contract com pletat şi semnat-
c) oferta form ularul de ofertă şi anexa la form ularul de ofertă-
d) caietele de sarcini (specificaţiile tehnice)- ’

« t r L ' a ™ ; 1' *  ' UCrări 5i " tilaje’ d™ '- '« f e r t ă  5i listele cu co„sum unle de

f) planşele (partea desenată a proiectului tehnic)-
g ) . tabelele cu inform aţiile suplim entare.

4.2. D ocum entele contractului vor fi întocm ite în lim ba de stnt ' -
in nmba de stat , iar m caz de necesitate. în altă



“ BENEFICIAR”:

Adresa: m. Bălţi str. Decebal,101

limbă de circulaţie internaţionala discrePanţe în clauzele prezentului contract, acestea

4 '3' 1 în sens penm

14.4. S — e l e c o n v i n » s e *  

R 5 ' “  51 " a P 5 
integrale, aferente acestora.

15. Rechizitele juridice, poştale şi de plăţi ale părţilor

“ ANTREPRENOR” :
Adresa: m. Bălţi str.Ştefan cel Mare,

162-6
^  Tel./Fax: /231/2-33-90

Denumirea Finanţelor Trezoreria de D = » ^  -Moldindconbank”

Băncii: Stat Adresa
Adresa Băncii:
Băncii:

Cod 
Bancar:
Cont de MD58TRpcCW518430A00124AA

decontare:
Cod fiscal: 1003602150732

1. Semnăturile părţilor

TREZMD 2X
Cod MOLDMD2X321

Bancar: 
Cont des MD47ML000000002251621197

decontare:
Cod fiscal: Ю12602003430



Spitalul Clinic Municipal din 
_______ mun. Bălti._______

(denumirea obiectivului)

WinCMeTa2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №
Замена магистралей горячего водоснабжения в теплопункте.

т +  .А. V aloarea de deviz 14 136,72 Ici
Întocmit m preţuri curente

\  № 
crt.

Simbol norm- 
şi Cod 
resurse

2

k

U.M.

4

Cantitate Valoarea de deviz, lei

1

buudii şi cneimieii 

3

conform 
datelor din 

proiect

Pe unitate de 
măsură

6

Tolal

7

1 RpIC02C
1. Раздел
Montarea ţevii, negre, pentru instalatii, 
la incalzin centrale, asamblate prin 
sudare la legaturile corpurilor si 
aparatelor de incalzire, pentru 
construcţii de locuit si social culturale, 
avind diametrul 2"

m 38,0000 162,06 6 158,24

2 TfA02Al Cot sau reducţie de otel gata 
confectionata, montata pe conducta 
amplasata in canal, la o adincime de 
pina la 1 m sau suprateran, la o 
înălţime de pina la 3 m , inclusiv proba 
de presiune la rece, proba de etanşeitate 
si proba complexa cu fluid in circulaţie, 
avind diametrul de 50мм (отвод 
д50мм)

buc 7,0000 192,79 1 349,52

t

1 RpSD33C Montarea robinetului de reţinere cu 
ventil drept din fonta, cu flanse, avind 
diametrul nominal de 50- mm (кран 
шаровый д 50 мм) buc 1,0000 415,95 415,95

4 RpSF05A Efectuarea probei de etansare la 
presiune a instalaţiei de apa calda sau 
rece executata din conducte de otel, 
zincate, pentru instalatii, sudate 
ongitudinal, avind diametrul de -2"

m 38,0000 7,89 299,65

T o ta l Раздел 

Incluziv salariu

8 223,36 

4 368,57Total lei -
8 223,36

asigurarea sociale si medicale 27,50 %
1 201,36

r



ţ  Transportarea materialelor 8,00 % 281,64
Total 100,00 + 9 706,35
Cheltuieli de regie 14,50% 1 407,42
Total 100,00 + 11 113,77

„ Benificiu de deviz 6,00 % 666,83
Total 100,00 + 11 780,60
TVA 20,00 % 2 356,12

Total deviz: 
Incluziv salariu

tio
| p  “AJONSa întocmit VI. A S” , ^ ^ / f SRL "M O N SA N C O N S") ■

14 136,72 
4 368,57

Verificat (Spitalul Clij^|№mcipal 4ш mun.
tA вши.)

tr K  '<



Iul Clinic Municipal din 
mun. B ă l t i . ____

WmCMera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Замена магистралей горячего водоснабжения в теплопункте.

V aloarea de deviz 14 136,72 lei

Tntnr.mit in nreturi curente -------------------
№
crt.

Simbol norme 
;i Cod 
resurse

Denumire lucrări şi chcltuicli U.M.
Cantitate 
conform 

datelor din 
proiccl

valoarea <. 
Pe unitate 
de măsură

6

с uevi£, ici 
Total

7
1 2 3 J  i

i 7136020011620

M a n o p e r a :
Instalator apa, canal h-om 6,6700 52,57 350,64

2 .
3

7136040011800
7212030022700

Instalator incalzire _____________ ,______
Sudor

h-om
h-om

61,9400
7,0000

52.57
52.57

3 256,19 
367,99

4 7214240021800 Lacatus mecanic h-om 7,4900 52,57 393,75

Total m anopera 4 368,57

1714227322940
2411U5904512

Cinepa
Materiale:

fuior J&. 12,6654 0,00 0,00
166,33

Oxigen tehnic gazos S2031 m3 7,1174 23,37
30,99

2413547308164
2430116103294

Carbura de calciu tehnica (carbid) SI02 Ж . 16,0165 496,35
98,11Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 

Tabla neagra 4 mm ___________
_kg_ 2,5331 38,73

_ kg _ 12.2816 0,00
53,26

0,00 
2 085,00

2722103300000 Ţeava neagra pentru instalatii m 39,1476
Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert Л - 0,7980 42,85

22,13
34,19
66,25

9.
10.

2735725903453 Sirma pt. sudura, obişnuita dn=3,25 Jss_
Curba pentru sudura д 25мм buc

2.9936
1.1514 25.68

25.68
29j57

Cot sau reducţie de otel д 50 мм buc 7,0000 179,76

11. 2913124503254
Robinet de reţinere cu ventil drept, cu flanse d 
50 (кран шаровый д 50 мм) __________

buc 1,0400 350,92 364,96 

3 520,52T otal m ateriale de construcţii

1. 3110320002304

U lila lC  UC v u u s u  u v ţu »
Grup electrogen mobil motor ardere interna de 
20-39 kva

Total utilaie de construcţii

h-ut 7,3080 45,74
<

334.27

334.27

lo ta i :
Total
Asigurarea sociale si medicale

lei
27,50 %

8 223,36 

1 201,36

Transportarea materialelor 8,00 % 281,64

Total 100,00 + 9 706,35

Cheltuieli de regie 14,50 % 1 407,42

Total 100,00 + 11 113,77

Benificiu de deviz 6,00 % 666,83

Total 100,00 + 11 780,60

3 >

:l
||

ş " 4": 20,00 % 2 356,12

Total deviz: “MONSANCON*' "Л
; 2/  /

14 136,72



Investitor Spitalul Clinic Municipal din mun. Bălti.
0biect__________ Spitalul Clinic Municipal din mun. Bălti.

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul №
Замена магистралей горячего водоснабжения в теплопункте.

(formular desfăşurat)

WinCMeTa2000
Formular Nr.5

№ Simbol Consum de Valoare, lei
crt. norme şi 

Cod 
resurse

Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse U.M. resurse pe 
unitate de 

măsură

Pe unitate de 
măsură

Total

1 2 3 4 5 6 7
1. Раздел

1 RpICO
2C

Montarea ţevii, negre, pentru 
instalatii, la incalziri centrale, 
asamblate prin sudare la legaturile 
corpurilor si aparatelor de 
incalzire, pentru constructii de 
locuit si social culturale, avind 
diametrul 2"

m 162,06

71360400
11800

Instalator încălzire h-om 1,6300 52,57 85,69
27221033
00000

Ţeava neagra pentru instalatii m 1,0200 53,26 54,87
24111159
04512

Oxigen tehnic gazos S2031 m3 0,1590 23,37 3,75
24135473
08164

Carbura de calciu tehnica (carbid) SI02 kg 0,4040 30,99 12,65
27357259
03453

Sirma pt. sudura, obişnuita dn=3,25 kg 0,0780 22,13 1,74
17142273
22940

Cinepa fuior kg 0,3300 0,00 0,00
24301161
03294

Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 kg 0,0660 33,73 2,58
27104036
05033

Tabla neagra 4 mm kg 0,3200 0,00 0,00
28752740
21000

Curba pentru sudura д 25мм buc 0,0300 25,68 0,78
2 TfA02

Al
Cot sau. reducţie de otel gata 
confectionata, montata pe 
conducta amplasata in canal, la o 
adincime de pina la 1 m sau 
suprateran, la o inaltime de pina la 
3 m , inclusiv proba de presiune la 
rece, proba de etanşeitate si proba 
complexa cu fluid in circulaţie, 
avind diametrul de 50мм (отвод 
д50мм)

buc 192,79

71142400
21800

Lacatus mecanic h-om 1,0700 52,57 56,25
72120300

22700
Sudor h-om 1,0000 52,57 52,57

28752740 Cot sau reducţie de otel д 50 мм buc 1,0000 25,68 25.68



2
40050 
27357259 
01259
24111159 
04512 
24135473 
08164 
31103200 
02304

RpSD
ЗЗС

Electrod sud.otel e43.2 2x350
inv.supert------------- —
Oxigen tehnic gazos S2031__________

Carbura de calciu tehnica (carbid) bwl
Grup electrogen mobil motor ardere
interna de 20-39 kva-----___-----—
Montarea robinetului de retine 
cu ventil drept din fonta, cu flanse, 
avind diametrul nominal de 5U- 
mm (кран шаровый д 50 мм)

71360200 I Instalator apa, canal

î S s  Robinet deretmere cu vent] 1̂ ’^
03254 flanse d 50 (КРРИ т я Г°ВЫЙ д 50
RpSFO Efectuarea probei ае ешп^е а
5A presiune a instalatiei de apa calda

sau rece executata din conducte de 
otel, zincate, pentru instalatii, 
sudate longitudinal, avind 
diametrul de -2"

200 Instalaţpr apa, canal

i  h-om

buc

0,9700

1,0000 350,92

m

h-om

/  / APROBAT:

4 5 ~~ » 6 7 1

kg 0,1140 

0 1450

42,85 4,88 J

|23,37 1 3,39 1m3

ke 0,0730 30^99 1 2,26 1

I  h-ut 1 1,0440 1 45,74 1 47,75 |

1 buc

415,95 

1 SO 99

364,96

7,89

întocmit Г
(SRL "MONSANCONS")

(fimcţi sertmSture, numele, prenumele)



IMSP Spitalul Clinic mun. Bălti,
(denumirea obiectivului)

WinCMera2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №
Детская болница .Замена 2-х стояков отопления 4 и 5 этаж.

întocmit in preţuri curente

Ц р
'crt:

1. Lucrări de demontare.
RpIC19Al Demontarea ţevii negri, pentru 

instalatii, montate la incalzire centrala 
prin sudare, la constructii industriale, la 
legarea juratelor, a coloanelor de 
distributie Mc. avind diametrul de 3/8" 
-3/4"

m 24,0000 20,16 483,96

RpIBllA Demontări radiatoare de poziţie pentru 
desfiinţare m2 7,0800 8,41 59,55

T o tal Lucrări de 543,51
demontare.

Incluziv salariu__________________________________________ 387,59
2. L ucrări d e reparaţii la  
instalatii de incalzire.

3 RpIBOlA Montarea radiatoarelor «Un fonta, cu 
coloane libere si secţiune circulara, 
pentru funcţionarea cu apa calda ( 
радиаторы поставка заказчика)

m2 7,0800

•

32,96 

' •

*

374,96
*

4 Ю06А Robinet de aerisire cu cheie mobila 
pentru instalatii de incalzire centrala, 
avind diametrul nominal de 1/4" buc 4,0000 17,66 70,63

5 RpIC28A Montarea sau intercalarea pe conducte 
a fkingurilor, la conductele existente de 
incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, 
dop, reducţii, racord olandez, etc), cu 
diametrul pina la 1” (Установка 
пробки радиаторной)

buc 12 ,0 0 0 0
69,21 830,57

6 RpIC04A Montarea ţevii, negre, pentru instalatii, 
la încălziri centrale, asamblate prin 
sudare in coloane, pentru constructii de 
locuit si social culturale, avind

m 24,0000 123,54 2 964,96



RpIE04A

diametrul 3/4"

RpID03B

ТО I RpIC28A

к * *
sau distributie la instalatii avind 
diametrul 3/8"-1"

Montarea sau intercalarea pe conoiw* 
a fitingurilor, la conductele existentede 
incalzire centrala ( сгон в комплекте 
д20тт)

Montarea robinetului cu ventil pentru 
abur sau a robinetului de «tinere, cu
ventil, cu diametrul de 3/4 (Шар.
кран Д20мм)

Montarea sau intercalarea pe conduc» 
a fitingurilor, la conductele existente de 
incalzire centrala д 20mm

Ш 24,0000
6,31

set I 2,0000

buc 2,0000

63,49

85,22

buc 12,0000
49,86

Total Lucrări de
reparaţii la  instalatii de
incalzire.

Tncluriv salariu

întocmit

Verificat

151,34

126,98

170,45

598,35

5 288,25

3 749,04



Clinic mun» Bălti.
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Детская болница

WîoCmci*2000
Formular Nr.3

it> preţuri curente

întocmit

Verificat



№
crt.

WinCmera2000
Formular Nr.5

IMSP Spitalul Clinic mun. Bălti.
IMSP Spitalul Clinic mun. Bălti.

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul №
Детская болница Замена 2-х стояков отопления 4 и 5 этаж

(formular desfăşurat)

Consum de
Simbol 

norme şi 
Cod 

resurse
2

Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse

I

U.M.

T
_____  1. Lucrări de demontare.

RpICl Demontarea ţevii negri, pentru 
9A l instalatii. montate la incalzire

centrala prin sudare, la constructii 
industriale, la legarea aparatelor, a 
coloanelor de distributie etc. avind 
diametrul de 3/8" - 3/4"

71360400 I instalator incalzire
11800 ------ ----------

24111159 Oxigen tehnic gazos S2031 
04512 1
24135-
08164 ________ ___
17142273 I Cinepa fuior 
22940 1

m

UWV I --------------- ----------- --------77.
RpIBl I Demontări radiatoare de poziţie 
IA I pentru desfiinţare

71360400 instalator incalzire
11800 I____________ ___________ îr p -;— , , ...

2. Lucrări de reparata la instalata
______ i de incalzire.______  _____ _—
RpIBO I Montarea radiatoarelor din fonta, 
IA I cu coloane libere si secţiune

circulara, pentru funcţionarea cu 
apa calda ( радиаторы поставка 
заказчика)

m2 

h-om

m2

71360400 
11800 

28221157 
10000
26821173 
23463
17142273" 
22940 
24301161 
03294
ID06A

Instalator incalzire

| Radiatoare din fonta (радиаторы
поставка заказчика) -- --------------
Garnituri din fire de azbest grafîtate 

i d°5-9 mm 
Cinepa fuior

| Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90

Robinet de aerisire cu cheie 
I mobila pentru instalatii de 
incalzire centrala, avind diametrul 
nominal de 1/4"

măsură 
~5

-1 *«MW
Pe unitate de Total 1

măsură

1 6 1 7

0,1600 52,57

h-om 0,9400 \ 52,57

m2 1,0100 10,00

k g 1 0,0500 1 53,14

k g _____ |  0,0220 | 38,59

I  k g 0,0010 38,73

buc

h-om71360400 I Instalator incalzire si gaze
11749 I----------  --------------------- — r - ... _

29131345 I Robinet de aerisire cu cheie cu Do 1/4 | buc
00000

■ л т  I Montarea sau intercalarea ] buc

0,1000

1,0000

20,16

h-om 0,2600 52,57 I 13,67 1

m3 ] 0,0600 | 23,37 1 МО I

kg ] 0,1370 I 30,99 4,25

kg | 0,0220 1 38,59 0,85 '

8,41

8,41

52,96

49,42

0,00

2,66

0,85

0,04

17,66

5,26

12,40

69,21



8А conducte a fitingurilor, la 
conductele existente de încălzire 
centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, 
reducţii, racord olandez, etc), cu 
diametrul pina la 1" (У становка 
пробки радиаторной)

71360400
11800

Instalator încălzire h-om 0,8500 52,57 44,68
25231567
138331
17142273
22940

Fitinguri din fonta пробка радиаторная buc 1,0000 22,13
Cinepa fuior kg

24301161
03294

Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 kg
23201162
00573

Benzina auto tip CO/R 75

0,0300

0,0140

0,0500

38,59

38,73

14,00
RpICO
4A

Montarea ţevii, negre, pentru 
instalatii, la încălziri centrale, 
asamblate prin sudare in coloane, 
pentnî constructii de locuit si 
social culturale, avind diametrul 
3/4"

m

71360400
11800

Instalator încălzire h-om 1,6300 52,57
27221033
00002

Ţeava neagra pentru instalatii д 20мм m 1,0200 23,46

22,13

1,16

0,54

0,70

123,54

85,69

24,29
24111159
04512

Oxigen tehnic gazos S2031 m3
24135473
08164

Caibura de calciu tehnica (carbid) SI02 kg

0,1100

0,1850

23,37

30,99

2,61

5,82
27357259
03453

Sirma pt. sudura, obişnuita dn=3,25 kg 0,0340 22,13 0,76
17142273
22940

Cinepa fuior kg 0,0270 38,59 1,06
24301161
03294

Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 kg 0,0440 38,73 1,73
28752741
23500

Dop din fonta maleabila buc 1,0000 1,56
RplEO
4A

Efectuarea probei de etanşeitate la 
presiune a conductelor de 
alimentare sau distributie la 
instalatii avind diametrul 3/8"-1"

m

1,58

6,31

71360400
11800

Instalator încălzire h-om 0,1000 52,57 5,26
29522700
03302

Electroponjpa de apa h-ut 0,0500 20,98 1,05
RpIC2
8A

Montarea sau intercalarea pe 
conducte a fitingurilor, la 
conductele existente de încălzire 
centrala ( сгон в комплекте д 
20mm)

set 63,49

71360400
11800

Instalator încălzire h-om 0,8500 52,57 44,68
25231567
13824

Fitinguri din fonta сгон в компл. д 20 
мм set

17142273
22940

Cinepa fuior kg
24301161
03294

Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 kg

1,0000

0,0030

0,0140

18,15

38,59

38,73

18,15

0,12

0,54
RpIDO
3B

Montarea robinetului cu ventil 
pentru abur sau a robinetului de 
reţinere, cu ventil, cu diametrul de 
3/4" (Шар, кран Д20мм)_______

buc 85,22



10

71360400
11800 

28752742 
02720
R pIC 2
8A

Instalator încălzire 

Robinet ventil (Шар. кран Д20)

Montarea, sau intercalarea pe 
conducte a fitingurilor, la 
conductele existente de incalzire 
centrala д 20mm

h-om

buc

buc

L.S.

întocmit
(SRL " f̂ONSANCONS")

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

0,3200

1,0000

52^7

66,41

APROBAT:

16,82

68,40

49 ,86

44,68

4,52

0,12

0,54




