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Cerere de Oferte (CO) – Procurarea Lucrărilor Civile 
 

Efectuarea lucrărilor de trasare a cablurilor electrice exterior + interior: 
Lucrări de  alimentare cu energie electrică 0,4 kV a cabinetului de radiografie din 

incinta  IMSP IFP "Chiril Draganiuc". 
 

Data: 22 Noiembrie 2017 
 

Denumire Proiect: “Fortificarea controlului tuberculozei în Republica Moldova” 
Sursa de Finanțare: “Fondul Global pentru combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei și 

Malariei”  
Contract nr. ref.: MDA/T/GD/79 
 
Către: Conform listei 
 
Stimate Furnizor, 
 
1. Sunteți invitat/ă să depuneți oferta comercială pentru următoarele:  

 
 Lucrări de  alimentare cu energie electrică 0,4 kV a cabinetului de radiografie din 

incinta  IMSP IFP "Chiril Draganiuc". 
 
Informații privind specificațiile tehnice și cantitățile necesare sunt indicate în anexa A la 
Termenii și Condițiile de Aprovizionare. 
 

2. Guvernul Republicii Moldova a primit granturi de la Fondul Global pentru combaterea 
SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM), și intenționează să utilizeze o parte din ele pentru 
a efectua pentru plăți eligibile în conformitate cu contractul pentru care s-a emis această 
invitație pentru oferte de preț. 

 
Oferta comercială trebuie să conțină toate articolele (întregul lot) în cadrul acestei invitații 
conform "cerințelor obligatorii" din Anexa A la Termenii și Condițiile de Furnizare, precum 
și toate documentele solicitate. Ofertele prezentate vor fi evaluate pe lot (întregul lot va fi 
evaluat și un contract atribuit firmei care oferă cel mai mic preț evaluat pentru lot); ofertele 
incomplete vor fi respinse. 
 
  

3. Oferta trebuie să fie prezentată într-un exemplar original și o copie, marcate în mod clar 
"Original" și "Copie". Oferta dvs. în formatul atașat trebuie să fie sigilată într-un plic și 
adresată și prezentată la următoarea adresă: 
 
Instituția Publică ”Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a 
Proiectelor în Domeniul Sănătății”  
Str. Toma Ciorba 18/A,   
MD-2004, Chișinău,  Republica Moldova,  
Atn.: Dl. Ion Mosenet, Specialist Achiziții Proiectul TB  

 
4. Oferta dumneavoastră în limba Română trebuie să conțină și următoarele documente: 

 
4.1. Copia “Certificat de Înregistrare” sau “Decizia de înregistrare a persoanei juridice”; 
4.2. Copia “Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice”; 



Page 3 of 13 
 

4.3. Copia “Licență” de activitate; 
4.4. Documentație tehnică, informație despre experiența companiei în aceste domeniu și lista 

contractelor similar îndeplinite în ultimii 3 ani.  
 

5. Termenul limită de prezentare a ofertelor comerciale la adresa indicate în pct. 3 de mai sus 
este de 04 Decembrie 2017, ora locală 12:00. Ofertele întârziate vor fi respinse.  
 

6. Evaluarea cotațiilor de preț va fi efectuată prin procedurile stabilite de directivele și ghidurile 
Băncii Mondiale pentru achiziții de bunuri, lucrări și servicii de Non-consultanță:  
Guidelines for Procurement of Goods, Works, and Non-Consulting Services under IBRD 
Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers” dated January 2011, revised 
July 2014 (the Procurement Guidelines), “Shopping”. 
 

7. Ofertele de preț transmise prin fax sau alte mijloace electronice nu se acceptă și vor fi 
respinse.   
 

8. Oferta de preț trebuie pregătită în conformitate următoarele instrucțiuni și după modelul 
prezentat în ”Termenii și Condițiile de furnizare”. Vă rugăm să semnați Termenii și 
condițiile de furnizare anexați și să completați tabelul care demonstrează 
corespunderea substanțială a produselor/serviciilor propuse la specificațiile tehnice 
necesare. Ofertele care nu conțin termenii menționați și ștampilați "Termeni și condiții 
de furnizare" vor fi considerați incomplete și vor fi respinse. 

 
 

(i) PRETURI: Preturile trebuie să fie cotate pentru livrare DDP str. C.Virnav 13, Chișinău, 
Republica Moldova, pentru mărfurile importate, în conformitate cu INCOTERMS, 2000. 
Prețurile trebuie să  fie prezentate in Lei Moldovenești.  

 
(ii) Prețurile nu trebuie să includă TVA, taxe vamale, accize și plăți pentru procedurile vamale 

în Republica Moldova deoarece serviciile conform acestui contract sunt supuse taxei pe 
valoarea adăugată cota zero (Hotărârea Guvernului №246 din 08.04.2010 art. 1842, si 
toate amendamentele/modificările aferente - Monitorul Oficial №52-53/308 din data 
14.04.2010). Prezenta Hotărâre scutește de la plată aceste taxe şi impune taxa de valoare 
adăugată la cota zero a bunurilor şi serviciilor achiziționate în cadrul proiectului menționat. 
Prin urmare, ofertele nu trebuie să includă taxele locale menționate mai sus, şi ofertanții 
trebuie să confirmă acest lucru în ofertele sale  (a se vedea, de asemenea, clauza "Preț fix", în 
secțiunea "Termeni şi condiții de aprovizionare"). 

 
(iii)  EVALUAREA OFERTELOR:    Ofertele determinate a fi în mod substanțial 

corespunzătoare la specificațiile tehnice vor fi evaluate prin compararea prețurilor. 
 În evaluarea ofertelor, prețul evaluat va fi determinat prin ajustarea ofertei de preț prin 

corectarea erorile aritmetice (dacă acestea există) după cum urmează: 
(a) În cazul în care există o discrepanță între sumele în cifre și în cuvinte, suma în cuvinte va 

prevala; 
(b) În cazul în care există o discrepanță între rata pe unitate și suma totală a elementului pe 

linie care rezultă din înmulțirea ratei unitare cu cantitatea pe acea linie, va prevala și va fi 
considerate rata unitară oferită; 

(c) În cazul în care Furnizorul refuză să accepte corecția, oferta sa va fi respinsă.  
(iv)  ATRIBUIREA CONTRACTULUI: Contractul va fi acordat companiei care oferă cel mai 

mic preț evaluat pe lot și care îndeplinește standardele/capacitățile tehnice și financiare 
cerute. 
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(v) VALABILITATEA OFERTELOR: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă pentru o 

perioadă de 45 (patruzeci și cinci) zile calendaristice din momentul termenului limită de 
depunere a 5 de mai sus.  
 

9. Informația suplimentară poate fi obținută de la: 
Dl. Ion Mosenet, Specialist Achiziții, Proiectul TB  
Instituția Publică ”Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a 
Proiectelor în Domeniul Sănătății”  
Str. Toma Ciorba 18/A,   
MD-2004, Chișinău,  Republica Moldova, 
Tel: + 373 22 233-568 
Fax: + 373 22 233-887 
E-mail: imosenet@ucimp.md    

 
10. Ofertantul ar trebui să examineze toate instrucțiunile, formularele, termenii și specificațiile 

din Cererea de Ofertă. Necomunicarea tuturor informațiilor sau neprezentarea documentelor 
solicitate de Cererea de Ofertă poate duce la respingerea ofertei. 

 
11. Un ofertant potențial care poate solicita în scris clarificări legate de aceasta Cerere de 

Oferte, la dresa menționată în p.9 de mai sus. Cumpărătorul va răspunde în scris oricărei 
solicitări de clarificare, cu condiția ca această solicitare să fie primită cel târziu cinci (5) zile 
calendaristice înainte de termenul limită pentru primirea ofertelor. 

 
13. În orice moment înainte de termenul limită de primire a ofertelor, Cumpărătorul poate 

modifica condițiile Cererii de Oferte prin emiterea unui amendament. Orice act adițional 
emis va face parte din Cererea de Ofertă și va fi comunicat în scris tuturor celor care au 
obținut cererea de ofertă direct de la cumpărător. 

14. Ofertantul va suporta toate costurile legate de pregătirea și prezentarea ofertei sale, iar 
cumpărătorul nu va fi responsabil pentru aceste costuri, indiferent de procesul sau rezultatul 
acestei licitații.  

 
15. Cumpărătorul își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice ofertă, de a anula 

procesul de licitație și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea 
contractului, fără a genera astfel nicio răspundere pentru ofertanți.  

 
16. Rugăm să confirmați prin fax / e-mail primirea acestei invitații și dacă veți prezenta sau nu 

oferta de preț. 
 

Cu respect, 

 
Ion Mosenet 

Specialist Achiziții, Proiect TB 
Instituția Publică ”Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a 

Proiectelor în Domeniul Sănătății  
 

Termenii și Condițiile de Furnizare 
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Denumire Proiect: “Fortificarea controlului tuberculozei în Republica Moldova” 
Cumpărătorul:    “Instituția Publică ”Unitatea de Coordonare, Implementare și 

Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”  
Beneficiarul:  IMSP IFP ”Ch. Draganiuc”, Chișinău 
Contract nr. ref.: MDA/T/GD/79 
 
1. Prețuri și termenii de execuție 

 
Furnizorul este responsabil de: 
 

a) Livrarea bunurilor și executarea lucrărilor la adresa beneficiarului -  IMSP IFP “Chiril 
Draganiuc” – Chișinău, str. C.Virnav 13 

 
LOT 1 “Lucrări de  alimentare cu energie electrică 0,4 kv a cabinetului de radiografie din 
incinta  IMSP IFP "Chiril Draganiuc".” 

 

№ Denumire lucrări 
Canti
tate 

Preț unitar 
DDP 

Chisinau, 
MDL, TVA 

0,0% 

Preț Total 
DDP 

Chisinau, 
MDL, TVA 

0,0% 

Termen 
limită de 
livrare 
lucrări 

 
Beneficiar 

1 

Lucrări de  
alimentare cu 
energie electrică 0,4 
kv a cabinetului de 
radiografi. (Lucrări 
de trasare a cablurilor 
electrice în exterior și 
interior), fara TVA 

1   
27 

Decembrie 
2017 

IMSP IFP 
”Ch. 

Draganiuc” 

 TOTAL:      ,  
TVA  0,0% 

 

 

Notă: În caz de discrepanță între prețul unitar și totalul derivat din prețul unitar, corectarea se 
va face conform prevederilor paragrafului 8 (iii) din Cererea de Ofertă 

2. Prețuri Fixe: Prețurile indicate mai sus sunt prețuri finale și fixe, ele nu pot fi modificate 
în timpul executării contractului. Confirmăm că prețurile nu include taxe vamale, taxă de 
accize, cheltuieli pentru procedurile vamale și TVA în Moldova. 

 
3. Țara de origine: Bunurile oferite ar trebui să aibă originea în țările membre ale Băncii 

Mondiale și vi se va solicita să furnizați un certificat de origine pentru fiecare bun ofertat. 
 

4. Termenul de livrare: Livrarea trebuie să se realizeze conform condițiilor de livrare din 
Termenii și condițiile de furnizare de la data semnării contractului. 

 
5. Legea aplicabilă: Contractul va fi interpretat în conformitate cu legislația țării 

cumpărătorului. 
 
6. Rezolvarea litigiilor: Cumpărătorul și Furnizorul vor depune toate eforturile pentru a 

soluționa pe cale amiabilă prin negociere directă orice neînțelegere sau dispută între ei în 



Page 6 of 13 
 

temeiul sau în legătură cu Contractul. În cazul unui litigiu între cumpărător și furnizor, 
disputele vor fi soluționate în conformitate cu prevederile legislației țării cumpărătorului. 

 
7. Livrarea și documentele: La livrare, Furnizorul va notifica Cumpărătorul prin fax/email 

toate detaliile despre expediere, inclusiv numărul contractului, descrierea mărfurilor, 
cantitatea etc.  
 

8. Plata facturii va fi făcută în proporție de 100% contra livrării de bunuri/lucrări, prin 
transfer bancar în favoarea Băncii furnizorului, în termen de zece (10) zile de la primirea 
bunurilor/lucrărilor și serviciilor conexe prevăzute la paragraful 1 al acestor Termeni și 
condiții (denumit în continuare "Servicii conexe") și un document de acceptare finală 
pentru bunuri și servicii conexe, eliberat de Cumpărător și confirmat de către Beneficiar 
(denumit în continuare "Documentul Final de Acceptare").  

 
9. Garanție: Bunurile/lucrările oferite trebuie să fie acoperite de garanția producătorului 

(termenul de valabilitate), așa cum este indicat în Anexa A la Termenii și condițiile de 
livrare de la data primirii documentului final de acceptare. Vă rugăm să precizați în 
detaliu perioada de garanție și termenii conform cerințelor din Anexa A. 

 
10. Autorizația producătorului. Cumpărătorul poate solicita furnizorului, înainte de a atribui 

contractul, să furnizeze autorizația producătorului pentru bunuri. 
 

11. Instrucțiuni de ambalare și marcare: Furnizorul trebuie să furnizeze ambalajul standard al 
mărfurilor așa cum este necesar, prevenind deteriorarea acestora în timpul tranzitului 
până la destinația finală, așa cum este indicat în contract. 
 

12. Defecte: Toate defectele vor fi corectate de către Furnizor fără nici un cost 
pentru Cumpărător în termen de 30 de zile de la data notificării de către 
Cumpărător. 

 
13. Forță majoră: Furnizorul nu este răspunzător pentru penalități sau rezilierea contractului 

pentru neîndeplinirea obligațiilor dacă și în măsura în care întârzierea în executare sau 
altă neîndeplinire a obligațiilor sale în baza Contractului este rezultatul unui eveniment 
de Forță Majoră. 

 
În sensul prezentei clauze, "Forța majoră" înseamnă un eveniment care nu se află sub 
controlul furnizorului și care nu implică vina sau neglijența furnizorului și nu este 
previzibilă. Astfel de evenimente pot include, dar nu se limitează la, acțiunile 
cumpărătorului, războaie sau revoluții, incendii, inundații, epidemii, restricții de carantină 
și embargouri de transport de marfă. 
 
Dacă apare o situație de forță majoră, Furnizorul va notifica prompt cumpărătorul în scris 
despre această condiție și cauza acesteia. Cu excepția cazului în care Cumpărătorul 
specifică în scris modificările intervenite, Furnizorul va continua să-și îndeplinească 
obligațiile care decurg din Contract în măsura în care este rezonabil de practică și va 
căuta toate mijloacele alternative de executare rezonabile care nu sunt împiedicate de 
evenimentul Force-Majeure.  

 
14. Specificațiile Tehnice necesare 

(i) Descrierea Generală 
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a. Toate mărfurile trebuie să fie noi, neutilizate anterior, fabricate după cele 
mai recente și actuale modele, care să includă toate îmbunătățirile recente 
ale designului și materialelor, cu excepția cazului în care se prevede altfel în 
specificații. 

 
 (ii) Detaliile specifice și standardele tehnice - conform anexei A la Termenii și 

condițiile de furnizare. 
Furnizorul confirmă respectarea specificațiilor de mai sus (În cazul apariției 
abaterilor de la furnizor, toate aceste abateri trebuie enumerate)  

 
15. Neîndeplinirea obligațiilor: Cumpărătorul poate anula Contractul în cazul în care 

Furnizorul nu livrează bunurile și nu furnizează servicii conexe, în conformitate cu 
termenii și condițiile de mai sus, în urma unei notificări emise cu de 10 zile înainte din 
partea Cumpărătorului, fără a-și asuma nicio răspundere față de Furnizor.  

 
16. Întârzieri: În cazul în care furnizorul nu reușește să livreze careva sau toate 

bunurile/lucrările până la data livrării sau să efectueze Serviciile aferente în perioada 
specificată în Contract (așa cum este prevăzut în Programul de livrare de mai sus), 
Cumpărătorul poate, fără să prejudece celelalte condiții în baza contractului, să deducă 
din prețul contractului ca daune o sumă echivalentă cu 0,1% din prețul 
bunurilor/lucrărilor livrate cu întârziere sau al serviciilor neperformante pentru fiecare zi 
lucrătoare sau o parte a acesteia de întârziere până la livrarea sau executarea reală, cu o 
deducere maximă de zece (10)% din prețul contractului. 
 

17. Frauda și corupția: politica Fondului Global este aceea de a solicita tuturor ofertanților, 
furnizorilor și contractorilor și agenților acestora (personal declarat sau nu), personalului, 
subcontractanților, furnizorilor de servicii, în baza contractelor finanțate de Fondul 
Global să respecte cel mai înalt standard de etică în procesul de licitație și executării 
acestor contracte. În aceste condiții, Fondul Global a elaborat un Cod de conduită pentru 
furnizori, care are ca scop asigurarea faptului că furnizorii și reprezentanții furnizorilor 
vor participa la procesul de achiziții publice într-o manieră transparentă, echitabilă, 
responsabilă și onestă, inclusiv prin respectarea tuturor legilor și reglementărilor privind 
concurența loială, precum și standardele recunoscute privind buna practică a achizițiilor 
publice. Documentul detaliat (Codul de conduită pentru furnizori) poate fi găsit și trebuie 
citit pe site-ul web: https://www.theglobalfund.org/en/governance-policies/       
 

18. În calitate de ofertant, confirmăm prin prezenta că am citit Codul de conduită pentru 
furnizori așa cum este menționat în clauza 17 de mai sus și prin semnătura de mai jos ne 
asumăm responsabilitatea privind acțiunile întreprinse de noi în cadrul acestei achiziții.  

         
NUME FURNIZOR____________________________  
     
    Semnătura autorizată și parafa _________________________ 
     Locul:                         Data: 



Anexa A 
La Termenii  Condițiile de Furnizare 

 
Cerințe și standarde tehnice 

 
CAIET DE SARCINI 

 
Lista cu cantitățile de lucrări 

 

№ 
crt. 

Simbol norme 
şi Cod  resurse 

 
Lucrări şi cheltuieli 

 
U.M. 

Cantitate 
conform 
datelor 

din 
proiect 

Valoarea de deviz, lei 
Pe unitate de 

măsură 
———— 

incl. salariu 

Total 
—————
incl. salariu 

1 2 3 4 5 6 7 

  
 

I. Lucrări de montare electrică 
(exterior) 

    

1 
 

08-03-572-4 
 

Bloc de comandă de executare 
tip dulap sau punct de 
distribuție (dulap), montat pe 
perete,  1200X1000 mm 

buc 1,0000   

2 08-03-600-2 
Contoare, montare pe suport 
pregătit, cu trei faze buc 1,0000   

3 08-02146-4 
Cablu  pînă la 35 Kv, fixare cu 
cleme, masa 1 m  pănă la 3 kg  100 m 0,2300   

4 Preț de piață 
 

1-4 Cablu АПВБбШп-1*150 m 23,0000   

5 08-02-141-3 
Cablu pînă la 35 Kv în tranșee 
executate fara acoperiri, masa 
1 m, pănî la 3 kg 

100 m 0,7900   

6 Preț de piață 
 

1-41 Cablu АПВБбШп-1*120 m 79,000   

7 08-02-163-2 

Cap terminal cu manuși 
termocontractabile din 
polietilenă pentru cablu cu 3-4 
conductori cu izolație din 
hîrtie, tensiune pănî la 1 Kv, 
secțiunea unui conductor, 
pînăla 120 mm2 

buc 2,0000   

8  
 

1-3 Mufta 4KNTP-120 buc 2,0000   

9 08-02-163-3 

Cap terminal cu mănuși 
termocontractabile din 
polietilenă pentru cablu cu 3-4 
conductori cu izolație din 
hîrtie, tensiune pînă la 1Kv, 
secțiunea unui conductor pănî 
la 4150 mm2 

buc 4,0000   

10  
 

1-2 mufa  4KNTP-150 buc 4,0000   
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11 08-02-142-1 
Executarea patului pentru un 
singur cablu în tranșee 

100 m 1,0200   

12 08-02-143-1 
Acoperirea cablului, pozat în 
tranșee: cu caramida a unui 
singur cablu  

100 m 1,0200   

13  
 

1-9 caramida buc 547,000   

14 08-03-523-2 
Siguranța, instalată pe suport 
izolator, curent pînă la 250 A  

buc 6,000   

15 Preț de piață 
 

1-5 Siguranța ППH-35-250 buc 6,0000   

16 0803-574-6 

Instalații pe dispozitive și 
conectarea firelor cablurilor 
rețelei exterioare la blocurile 
clemelor și la clemele 
aparatelor și mecanismelor: 
cabluri sau conductori, 
seecțiune pînă la 120 mm2  

100 
жил 

0,0800   

17 08-03-574-7 

Instalații pe dispozitive și 
conectarea firelor cablurilor 
sau a conductoarelor rețelei 
exerioare la blocurile clemelor 
aparatelor și mecanismelor: 
cabluri sau conductori, 
secțiunea pînă la 150 mm2 

100 
жил 

0,1600   

18 08-02-396-5 
Canal metalic pe pereți și 
tavane, lungime 2 m 

100 m 0,1100   

19  
 

1-91 Canal metalic 80*80 m 2,0000   

20  
 

1-91 Canal metalic 120*80 m 2,0000   

  

  II. Lucrari de construcție     

21 
TsA16D2 

 

Săpătură manual de pămînt, în 
spații limitate, în tranșe de 
pînă la 4 m adîncime, penttrru 
cabluri electrice de tensiune 
înaltă, în pămînt cu umiditate 
natural fără sprijiniri lățime < 
1 m, adîncime < 1,5 m, teren 
foarte tare cu obstacol 

m³ 28,5000   

22 TsD17A 

Umpluturi compacte la profilul 
taluzului, pe o grosime medie 
de 0,5 m, executate manual, 
simultan cu executarea 
mecanizată a corplui 
rambleului, cu pămînt 
necoeziv 

m³ 28,5000   

23 AcA07B 
Montarea în pămînt, în 
exteriorul clădirilor, a țevilor 

m 18,0000   
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din PVC tip 4(G) sau 3 (M), 
avînd diametrul de 110 m  

24 Rp CU05H 
Executarea strapungerilor 
pentru conducte sau tiranti in 
pereți din beton 

buc 2,0000   

  III. Utilaj     

25 Preț de piață 
 

1-1 Dulap BZUM DDE-250 buc 1,0000   

26 Preț de piață 
 

1-7 Contoare ZMG-410 buc 1,0000   

 
 
 
 
 

 

I.I. Lucrări de montare electrică (interior) 

1 
 

08-03-573-4 
 

Dulap (pupitru) de comandă 
suspendat, înălțime, lățime și 
adîncime, mm, pănî la 
600x600x350 

buc 1,0000   

2 Preț d piață 
 

1-11 Dulap 18 mod. buc 1,0000   

3 08-03-72-4 
Bloc de  comandă  de executare 
tip dulap sau punct de distribuție 
(dulap), montat pe perete, PD--1 

buc 1,0000   

4 Preț de piață 
 

1-1 Dulap PD-1 buc 1,0000   

5 08-03-526-2 
Automat mono-, tripolar, montat 
pe construcții pe perete sau 
coloana, curent pînă la 100 

buc 6,0000   

6 Preț de piață 
 

1-32 Automat 3p C25 buc 1,0000   

7 Preț de piată 
 

1-33 Automat 3p C2 buc 2,0000   

8 Preț de piață 
 

1-34 Automat 1p C16 buc 1,0000   

9 Preț de piață 
 

1-35 Automat dif. C20A/30mA buc 1,0000   

10 Preț de piață 
 

1-36 Automat 3p C50 buc 1,0000   

11 08-03-524-11 

Cutie cu întrerupător cu pîrghie, 
tripolar sau cu intrerupător cu 
pîrghie tripolar și trei siguranțe, 
sau cu trei blocuri "siguranța-
intrerupător", sau cu trei 
siguranțe, montată pe construcții 
pe perete sau coloana, curent 
pănî la 250 A. 

buc 1,0000   



Page 11 of 13 
 

12  
 

Cutie ЯРП-250 buc 1,0000   

13 08-02-146-5 
Cablu pănî la 35 Kv, fixare cu 
cleme aplicate, masa 1 m pănî la 
4 kg 

100 m 0,9200   

14 Preț de piață 
 

1-4 Cablu VVGng LS FR 4x95 m 92,0000   

15 08-02-146-2 
Cablu pănî la 35 kV, fixare cu 
cleme aplicate, masa 1 m pănî la 
1 kg 

100 m 1,2100   

16 Preț de piată  
 

1-41 Cablu VVG 5*4 m 29,0000   

17 Preț de piață 
 

1-42 Cablu VVG 3*1,5 m 33,0000   

18 Preț de piață 
 

1-43 Cablu VVG 3*2,5 m 35,0000   

19 Preț de piață 
 

1-44 Cablu AVVG 4*16 m 24,0000   

20 08-02-158-15 

Cap terminal uscat pentru cablu 
cu 3-4 conductori cu izolație din 
material plastic si din cauciuc, 
tensiune pănî la 1 kV, secțiunea 
unui conductor, pănî la 95 mm2  

buc 2,0000   

21  
 

Papuc M-95 buc 8,0000   

22 08-02-158-14 

Cap terminal uscat pentru cablu 
cu 3-4 conductorri cu izolație 
din material plastic și din 
cauciuc, tensiune pănî la 1 kV, 
secțiunea uni conductorr, pînă la 
16 mm2 

buc 2,0000   

23 08-02-471-4 
Priză de pămînt, verticală din 
oțel rotund, diameru 18 mm 10 buc 1,2000   

24 Preț de piață 
1-7 priză de pămînt verticală d 
18, cuprum  buc 12,0000   

25 Preț de piață 
 

1-8 Papuc cuprum buc 12,0000   

26 Preț de piață 

 

1-9 узел крепления 
горизонтального заземления 

buc 12,0000   

27 08-02-472-1 
Conductori de legare la pămînt: 
priză de pămînt, orizontal din 
oțel rotund, diametru 18  mm  

100 m 1,0000   

28 Preț de piata 
1-10 oțel rotund zincat diametru 
18 mm  m 100,0000   

29 08-02-472-10 
Conductor de legare la pămînt, 
din conductor de aramă izolat, 
secțiune 25 mm2, deschis pe 

100 m 0,5000   
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suporturi de construcție   

30 Preț de piață 
 

1-11 conductor PV3 1*16  m 100,0000   

31 08-02-390-2 
Canale din masa plastică cu lăție 
de pînă la 63 mm 100 m 0,1800   

32 Preț de piață 

 

1-45 canale din masa plastic  
60*60 

m 18,0000   

33 08-02-390-1 
Canale din masa plastic cu 
lățime de pînă la 40 mm 100 m 0,3200   

34 Preț de piață 

 

1-46 canale din masa plastic  
40*40 

m 32,0000   

35 08-02-390-1 
Canale din masa plastic cu 
lățime de pînă la 25 mm 100 m 0,1800   

36 Preț de piață 

 

1-461 canale din masa plastic  
16*16 

m 18,0000   

37 08-03-545-1 
Cutie, montată pe construcție pe 
perete sau coloana buc 1,0000   

38 Preț de piață 
 

1-47 cutie ram m 1,0000   

39 Preț de piață 
 

1-48 izolator m 2,0000   

40 Preț de piață 
 

1-49 шина медная m 1,0000   

41 Preț de piață 
 

1-491 хомут пряжка buc 100,0000   

42 08-03532-4 

Post de comandă cu butoane, 
destinate comuna, montat pe 
construcție perete sau coloana, 
cantitatea elementelor postului 
pînă la 2 

buc 2,0000   

43 Preț de piață 
 

1-50 Кнопка Пуск-Стоп buc 2,0000   

44 08-03-574-5 

Instalații pe dispositive și 
conectarea firelor cablurilor sau 
a conductorilor rețelei exterioare 
la blocurile clemelor și la 
clemele aparatelor și 
mecanismelor: cabluri sau 
conductor, secțiune pînă la 95 
mm2 

100 
жил 

0,08000   

45 08-03-574-2 

Instalații pe dispositive și 
conectarea firelor cablurilor sau 
a conductorilor rețelei exterioare 
la blocurile clemelor aparatelor 
și mecanismelor: cabluri sau 
conductor, secțiune pînă la 16 

100 
жил 

0,08000   
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mm2 

46 08-03-574-1 

Instalații pe dispositive și 
conectarea firelor cablurilor sau 
a conductorilor rețelei exterioare 
la blocurile clemelor aparatelor 
și mecanismelor: cabluri sau 
conductor, secțiune pînă la 10 
mm2 

100 
жил 

0,96000   

47 08-03-538-4 

Intrerupător de linie sau 
terminal: de contact, dimensiuni 
reduse, cu 1-2 butoane sau 
microcomutator, instalat pe 
support metalic 

buc 2,0000   

48  
 

Конечный выключатель buc 2,0000   

 
  II. II  Lucrari de construcție     

49 
TsA16D2 

 

Săpătură manuală de pămînt, în 
spații limitate, în tranșe de pînă 
la 4 m adîncime, penttrru cablurI 
i electrice de tensiune înaltă, în 
pămînt cu umiditate natural fără 
sprijiniri lățime < 1 m, adîncime 
< 1,5 m, teren foarte tare cu 
obstacol 

m³ 1,75000   

50 TsD17A 

Umpluturi compacte la profilul 
taluzului, pe o grosime medie de 
0,50 m, executate manual, 
simultan cu executarea 
mecanizată a corplui rambleului, 
cu pămînt necoeziv 

m³ 1,75000   

51 Rp CU05H 
Executarea strapungerilor pentru 
conducte sau tiranti in pereți din 
beton 

buc 9,0000   
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