
APROB: 
irector general 

diocomunicaţii”
M. IACOB

CAIET DE SARCINI 

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

A

1. Denumerea beneficiarului de stat I.S. " Radiocomunicatii"
A

2. Organizatorul procedurii de achiziţie I.S. " Radiocomunicatii"
3. Obiectul achiziţiilor:

“Reparaţia capitală a Acoperişului Clădirii Tehnice SRTV Mîndrestii Noi 
Î.S. "Radiocomunicatii"

Cap.I-Prevederi generale
1. La elaborarea prezentelor specificaţii să se ţină cont de:

Cerinţele esenţiale:
- eficienţă hidrofugă.
- igienă, sănătate şi mediu înconjurător;
- protecţie îm potriva zgomotului;
- economie de energie şi izolare termică.
- rezistenţa la diferite temperaturi, nivele de umeditate, inclusiv la furtunile puternice.

2. Cerinţele funcţionale (eficienţă termică, de exploatare, durabilitate, arhitectură,)
3. Cerinţele privind punerea în operă, (conform  normativelor în vigoare).
4. Ofertanţii au posibilitatea de a face cunoştinţă cu obiectul la faţa locului.

Cap.II

A. -Prevederi specifice tehnologice

Denumire LUCRĂRI
Unit de 
masura Cant

1 Lucrări de demontare a elem entelor de pe acoperiş m2 260



2 Reparaţia acoperişului pe alocuri m2 282

л A m orsarea suprafeţelor pentru aplicarea stratului de difuziecu suspensie 
de bitum cald aplicat pe acoper. m 2 42

4
învelitori la acoperişuri cu m em brane bitum inoqase lipite cu flacăra în 

sistem monostrat pe suprafeţe orizontale monostrate pe support continuu, 
• pentru m em brane în unu straturi.

m2 866

B. -M aterialele specifice

1. Perioada de garanţie a lucrărilor efectuate acordate de producător- minim 3 ani.
2. Garanţii pentru m aterialele de construcţie.
3. Ofertanţii vor asigura prezentarea devizului de cheltuieli, luând în consideraţie prestarea 

servicii de bună calitate.

COORDONAT:

COORDONAT:

COORDONAT:

Directorul tehnic Veaceslav PASCAL

^jŞeful direcţiei logistică Vergil NAROLSCHII

Şeful secţia construcţii FiodorDASCAL

Executat inginer p r o i e c t a n t - ^ ' Tatiana ROTARI
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