Termeni de Referinţă
pentru selectarea unei companii de construcții

Context
Asociația Obștească „Caroma Nord” implementează în perioada decembrie 2015 - iunie 2016 proiectul
”Responsabilitate şi parteneriat prin implicare în comunitate” cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din
resursele acordate de Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.
Pentru realizarea cu succes a acestui proiect, Asociația Obștească „Caroma Nord” planifică amenajarea parcului
Tinereții și al Sănătății din satul Cajba, raionul Glodeni, în vederea creării condițiilor optime de dezvoltare
fizică armonioasă a copiilor și tinerilor.
În acest scop, AO „Caroma Nord” va selecta o companie de construcții care va executa lucrările de amenajare a
parcului conform caietului de sarcini expus mai jos.
Aspecte organizaţionale
Contractantul va lucra sub supravegherea directă a Managerului de proiect, Directorul Executiv al Asociației
Obștească „Caroma Nord”.
Contractantul va participa la toate şedinţele legate de realizarea sarcinilor. Lucrările vor fi elaborate reieşind
din cerinţele Asociației.
Durata contractului
Contractantul va presta serviciile sus-menţionate începând cu 20 aprilie 2016.
Data de predare a lucrărilor este stabilită orientativ pentru 30 mai 2016.
Contractul se consideră încheiat şi intră în vigoare la data semnării lui de către Părţi .
Cerinţe faţă de aplicanţi
Aplicanți pot fi companii de construcții rezidente în Republica Moldova care corespund următoarelor criterii:
-

Companie legal înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova;
Licență de activitate în domeniul construcții;
Cel puţin 3 ani de experienţă în domeniul construcțiilor.

Dosarul de participare trebuie să includă:
1. Descrierea companiei;
2. Copia certificatului de înregistrare;
3. Copia licenței de activitate;
4. O scurtă lista cu cele mai reprezentative obiecte executate anterior, cu nume de referință și numere de
telefon;
5. Caietul de sarcini completat cu prețuri, termeni de garanție, termeni de executare și calitate materiale.

Acest proiect este realizat de Asociația Obștescă ”Caroma Nord” cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele
acordate de Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

Compania selectată trebuie să fie gata să prezinte suplimentar un certificat de la Inspectoratul Fiscal cu privire
la lipsa datoriilor la bugetul de stat și orice alte informații/documente adiționale solicitate de Asociație.
Dosarele vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:
Termeni de executare a lucrărilor;
Termeni de garanție;
Costul lucrărilor, cu TVA;
Experienţa companiei;
Oferta trebuie trimisă în plic sigilat la următoarea adresa : AO „Caroma Nord” cu sediul în incinta Universității
de Stat ”A. Russo”, str. Pușkin 38, bloc 5, of. 509 sau prin email la caroma_pirlita2002@yahoo.com până la data
de 11 aprilie 2016 ora 17.00.
Informaţii privind acest concurs pot fi adresate în scris la adresa de email caroma_pirlita2002@yahoo.com
sau prin telefon la numărul 079124353.
Doar companiile selectate vor fi contactate.
Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

CAIET DE SARCINI
№
crt.
1

Simbol norme şi
Cod resurse

Volum

Denumire lucrărilor

Unitatea
de
masura

3

4

5

2

1. Lucrari de amenajare
1

1421102200068

Pietriș ciuruit nespălat de rîu 7-15mm

m3

1,150

2

1421102200161

Pietriș ciuruit spălat de rîu 7-30 mm

m3

1,273

3

1421102200513

Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm

m3

0,042

4

1421102200525

Nisip sortat nespalat de rîu și lacuri 0,0-7,0 mm

m3

0,550

1421102200546

Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru
rosturi)

m3

0,050

1421102200547

Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru
strat)

m3

0,428

1421202200525

Nisip sortat nespălat de rîu lacuri 0,0-7,0 mm S
1667

m3

1,356

2513206621460

Banca pe 2 picioare

buc

2,000

5

6

7

8

Acest proiect este realizat de Asociația Obștescă ”Caroma Nord” cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele
acordate de Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

9

2651122100024

Ciment portland P 40 saci S388

kg

14,280

10

2651122100027

Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)

kg

16,000

11

2651122100402

Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500

kg

312,208

12

2651122100442

Ciment portland M400 saci, (pentru strat)

kg

78,700

13

2661112800655

Plăci din beton, pentru trotuare

m2

10,150

14

2663102100000

Beton

m3

0,072

15

2663102100001

Beton clasa...(pt.informatie)

m3

0,672

16

2663102100921

Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)

m3

6,162

2666122800325

Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x
150 x 100 B 2

m

14,070

2710703700340

Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm

kg

9,859

2732103646250

Panouri de gard din ramă de oțel rotund și plasă
de sîrmă

m2

29,988

19

2811106302050

Stîlp din beton armat prefabricat

buc

17,664

20

2881116002701

Disc pentru taiat plăci

buc

0,200

17

18
19

Acest proiect este realizat de Asociația Obștescă ”Caroma Nord” cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele
acordate de Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

