Caiet de sarcini
pentru efectuarea unor lucrări sistemice de reparație la un cazan
de încălzire de tip „Viessman Paromat Simplex PS 1750”,
situat pe adresa: mun. Chișinău, str. A. Corobceanu, 10

Deviz de cheltuieli
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tip lucrări
Demontarea plitei frontale și a celei posterioare
Confecționarea plitei frontale și a celei posterioare
Montarea plitei frontale și a celei posterioare
Demontarea țevilor din cazan
Tăierea și sudarea țevilor
Curățarea cu substanțe chimice a cazanului
Spălarea cazanului cu hidroxid alcalin
Schimbarea vanelor (d. 150 mm)
Încercări de regim și de reglare a cazanului

Un. măs.
unitate
unitate
unitate
unitate
unitate
metru cub
metru cub
unitate
unitate

Cantit.
4
4
4
160
160
4,4
4,4
4
2

Cerințe față de ofertanți:
1. Licență de activitate pentru desfășurarea lucrărilor de construcții și
reconstrucții a instalațiilor și rețelelor tehnico-edilitare.
2. Aviz de expertiză, eliberat de către organele abilitate, privind
securitatea industrială.
3. Aviz de confirmare, eliberat de către organele abilitate, privind
corectitudinea desfășurării activității în domeniul securității industriale la
efectuarea lucrărilor de montare a obiectelor și sistemelor de alimentare cu
gaze naturale, de montare a cazanelor de abur cu presiunea de lucru de pînă
la 4,0 MPa, precum și de montare a cazanelor de apă fierbinte.
4. Personal care dispune de permise valabile de exercitare a
activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale, inclusiv, de
montare și de reglare a obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze
naturale, de montare a cazanelor de abur cu presiunea de lucru de pînă la 4,0
MPa, precum și de montare a cazanelor de apă fierbinte.
5. Autorizație de activitate pentru utilizarea obiectivelor și încăperilor
destinate activităților legate de circulația substanțelor narcotice, psihotrope
și a precursorilor.
6. Cel puțin 3 copii (cu confirmarea în original) ale contractelor de
executare a unor lucrări asemănătoare.
7. Să ofere o garanție pentru lucrările efectuate de cel puțin 3 ani.

Ex. Stanislav Baltean
Tel. 060003211

