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Invitație la concurs 

privind aprovizionarea cu apa potabilă 

s. Văleni, rl. Cahul. 
 

1. Obiectul: Proiectarea și extinderea apeductului din s. Văleni 

 

2. Autoritatea contractantă / Beneficiar: Asociația Obștească „EcoContact”, APL Văleni. 

 

3. Adresa asociației: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcalab 27/1. 

 

4. Tipul procedurii de achiziție: Cerere-Ofertă de Preț; 

 

5. Perioada desfășurării lucrărilor: 25 octombrie 2021 – 25 ianuarie 2022. 

6. Locul desfășurării lucrărilor: s. Văleni (zona 2-3), r. Cahul. 

7. Limba în care se vor întocmi documentele de licitație.  

Ofertele trebuie să fie prezentate în limba română și să includă următoarele date: datele de contact și 

rechizitele bancare ale companiei, persoana de contact, semnătura persoanei autorizate, ștampila aplicată pe 

original, se acceptă și semnăturile electronice; 

 

8. Termenul limită de depunere a ofertelor: 28 septembrie 2021, ora 17:00. 

 

9. Ofertele urmează să fie expediate în format electronic (scanat) la adresa electronică: hr@ecocontact.md, cu 

subiectul mesajului „Apeduct - Văleni”.  

10. Descrierea Generală 

AO EcoContact, în parteneriat cu Centrul de Consultanță Ecologică (CCE) Cahul, implementează, la 

nivel local, proiectul Consolidarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice în Rezervația Biosferei 

„Prutul de Jos” (RBPJ), finanțat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) cu fonduri ale Cooperării 

Austriece pentru Dezvoltare (ADC). În cadrul proiectului sunt dezvoltate capacitățile instituționale ale APL-

urilor și responsabililor ce activează în cadrul Rezervației Biosferei „Prutul de Jos” (RBPJ); tot în cadrul 

proiectului sunt susținute inițiativele și acțiunile locale de aplicare a măsurilor de reziliență și adaptare la 

schimbările climatice. 

Misiunea mini-proiectului este de a îmbunătăți infrastructura locală și a extinde rețelele de apă potabilă 

în s. Văleni. 

11. Cerințe față de aplicanți: 

• Sunt invitați să aplice persoanele juridice, care dețin licență de activitate în domeniul solicitat; 

• Experiență anterioară în domeniul specificat în punctul 1 al prezentului anunț; 

• Existența echipamentului necesar pentru efectuarea lucrărilor; 

• Personal calificat; 

mailto:hr@ecocontact.md
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• Toate prețurile indicate în oferta financiară trebuie să fie rezonabile și indicate în lei moldovenești 

(MDL).  Prețurile trebuie să fie indicate la cota TVA 0 %. Plata va avea loc prin transfer bancar, pe contul 

companiei; 

• După depunerea ofertelor, prețurile nu pot fi schimbate și în nici un caz majorate. În cazul în care 

ofertantul va cere majorarea prețurilor, oferta acestuia va fi respinsă; 

• Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a accepta complet sau parțial oferta; 

• Ofertele incomplete sau ofertele ce nu se conformează condițiilor de concurs nu vor fi luate în 

considerare; 

12. Oferta prezentată trebuie să conțină următoarele anexe: 

• Licența de activitate/ execuție a lucrărilor specificate; 

• Certificatul de înregistrare; 

• Lista lucrărilor executate anterior (ultimele 3); 

• Devizul de cheltuieli detaliat (Forma 3, 5, 7) conform caietului de sarcini din Anexa 1; 

• Perioada executării lucrărilor/ Planul calendaristic; 

• Termenul de valabilitate a ofertei (min. 30 zile); 

• Garanția de bună execuție a lucrărilor (prezentată la semnarea contractului); 

13. Evaluarea ofertelor va fi realizată de comisia de selectare, în baza următoarelor criterii: 

• Prețul ofertei/devizului de cheltuieli detaliat (Forma 3, 5, 7)– cel mai mic propus; 

• Materialele de construcție – cele mai durabile la condițiile climaterice naturale, rezistente la umiditate 

înaltă și prietenoase mediului; 

• Perioada de execuție – încadrarea în termenii indicați în punctul 5;  

• Perioada de garanție asupra lucrărilor. 
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Anexa 1 – caiet de sarcini 

Lista cu cantităţile de lucrări 

pentru cererea-ofertei de preţ 

 

1. Denumirea beneficiarului: Asociația Obștească „EcoContact”, APL Văleni. 

2. Organizatorul procedurii de achiziție: A.O. EcoContact. 

3. Obiectul achizițiilor  Aprovizionare cu apă potabilă s. Văleni, r. Cahul 

№ 

 crt. 

Simbol 

norme şi 

Cod resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea 

de măsură  

Volum 

 

1 2 3 4 5 

  1. Conducte 

1 1 
Țevi PE80 SDR21 Pn6 d=110mm m 66,00 

2 1 
Țevi PE80 SDR21 Pn6 d=50mm m 1 588,50 

3 1 Țevi PESO SDR21 Pn6 d=40mm m 99,00 

  
2. Lucrări   

1 TsC03B1 

 

Săpătura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 

motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 

pământ cu umiditate naturală, descărcare in depozit 

teren categ. II 

100 m3 4,62 

2 TsA20B 

 

Săpătura manuala de pământ, in taluzuri, la debleie 

săpate cu excavator sau screper, pentru completarea 

săpăturii la profilul taluzului, in teren mijlociu 

(дор.вручн) 

m3 14,30 

3 TsD01B 

 

Împrăștierea cu lopata a pământului afinat, in straturi 

uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de 

până la 3 m din grămezi, inclusiv sfărâmarea 

bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu 

m3 34,02 

4 TsD02A1 

 

Împrăștierea pământului afinat provenit din teren 

categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu 

senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 

cm 

100 m3 0,92 

5 TsD01B 

 

Împrăștierea cu lopata a pământului afinat, in straturi 

uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de 

pina la 3 m din grămezi, inclusiv sfărâmarea 

bulgarilor, pământului provenind din teren mijlociu 

m3 23,00 

6 TsD02A1

1 

 

Împrăștierea pământului afinat provenit din teren 

categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu 

senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 

cm in condițiile gospodăririi apelor 

100 m3 2,62 

7 TsD01B 

 

Împrăștierea cu lopata a pământului afinat, in straturi 

uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de 

până la 3 m din grămezi, inclusiv sfărâmarea 

bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu 

m3 65,00 
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1 2 3 4 5 

8 TsD05B 

 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 

umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 

grosime, exclusiv udarea fiecărui strat in parte, 

umpluturile executându-se din pământ coeziv 

100 m3 3,27 

9 TsD02A1

1 

 

Împrăștierea pământului afinat provenit din teren 

categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu 

senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 

cm in condițiile gospodăririi apelor 

100 m3 0,34 

10 AcA52A 

 

Țeava din polietilena, pentru conducte de alimentare 

cu apa montata in șanț, cu diametral de 20, 25, 32, 40, 

50, 63 mm. Nota: tipul țevii polietilena și benzii de 

avertizare se va include conform proiectului - PE80 

SDR21 Pn6 d=50mm 

m 220,00 

11 AcA52A 

 

Țeava din polietilena, pentru conducte de alimentare 

cu apa montata in șanț, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 

50, 63 mm. Nota: tipul țevii polietilena si benzii de 

avertizare se va include conform proiectului - PESO 

SDR21 Pn6 d=40mm 

m 160,00 

12 AcA52A 

 

Țeava din polietilena, pentru conducte de alimentare 

cu apa montata in șanț, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 

50, 63 mm. Nota: tipul țevii polietilena si banzii de 

avertizare se va include conform proiectului -

PE80SDR17,6 Pn6 d=32mm 

m 187,00 

  1. Lucrări de construcție    

  1.1. Lucrări de terasament   

1 DG05A 

 

Decaparea de îmbrăcăminte cu stratul de până la 3 cm 

grosime, formate din covoare asfaltice permanente, 

betoane sfaltice, piatra spartă 
m2 162,90 

2 TsC03F1 

 

Încărcare mecanică cu excavatorul de 0,40 - 0,70 m, 

cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, 

îmbrăcarninte demolata din piatra sparta si asfalt, 

descărcare in autovehicule macadon demolat 

100 m3 0,50 

3 TsI51A2 

 

Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la 

distanta de: 2 km  t 80,45 

4 TsC03B1 

 

Săpătura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 

motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 

pământ cu umiditate naturală, descărcare in depozit 

teren catg. II 

100 m3 53,79 

5 TsA01A1 

 

Săpătura manuala de pământ in spatii întinse, la 

debleie, la canale deschise, la gropi de împrumut, la 

îndepărtarea stratului vegetal de 10- 30 cm grosime in 

pământ cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 

vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu 

m3 166,40 

6 AcF03A Umpluturi in șanțuri la conductele de alimentare cu 

apa sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat 
m3 397,88 
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1 2 3 4 5 

 de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, 

executate cu nisip 

7 TsD05B 

 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 

umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 

grosime, exclusiv udarea fiecărui strat in parte, 

umpluturile executând-se din pământ coeziv 

100 m3 11,97 

8 TsC03B1 

 

Umplutura mecanică cu excavatorul de 0,40 - 0,70 m, 

cu motor cu ardere internă și comanda hidraulica, în 

pământ cu umiditate naturală, teren catg. 11 (обратная 

засыпка траншеи песком) 

100 m3 0,99 

9 TsD01B 

 

Umpluturi in tranșee cu lopata a pământului afinat, in 

straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o 

aruncare de până la 3 m din grămezi, inclusiv 

sfărâmarea bulgarilor, pământul provenind din teren 

mijlociu (nisip) 

m3 24,86 

10 TsC03B1 

 

Umplutura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 m, 

cu motor cu ardere interna și comanda hidraulică, în 

pământ cu umiditate naturala, teren catg. II (обратная 

засыпка траншеи грунтом без примесей) 

100 m3 10,74 

11 TsD01B 

 

Umpluturi in tranșee cu lopata a pământului afinat, în 

straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o 

aruncare de până la 3 m din grămezi, pământul 

provenind din teren mijlociu (грунт без примесей) 

m3 268,00 

12 TsC03B1 

 

Umplutură mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 m, 

cu motor cu ardere interna și comanda hidraulica, în 

pământ cu umiditate naturală, teren catg. II (обратная 

засыпка траншеи землей) 

100 m3 29,44 

13 TsD01B 

 

Umpluturi în tranșee cu lopata a pământului afinat, în 

straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o 

aruncare de până la 3 m din grămezi, pământul 

provenind din teren mijlociu  

m3 736,00 

14 TsD05B 

 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 

umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm 

grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, 

umpluturile executând-se din pământ necoeziv 

100 m3 36,80 

15 DA06B2 

 

Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de 

rezistentă filtrantă, izolatoare, aerisire, antigeliva și 

anticapilara, cu așternere mecanică, cu nisip - drumuri 

piatra sparta 

m3 16,62 

16 DA06B2 

 

Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de 

rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva și 
m3 4,86 
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anticapilara, cu așternere mecanică, cu nisip- drumuri 

asfalt 

17 DA06B1 

 

Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de 

rezistență filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva și 

anticapilara, cu așternere mecanica, cu balast- drumuri 

piatra sparta 

m3 15,93 

18 DA06B1 

 

Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de 

rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva și 

anticapilară, cu asternere mecanica, cu balast- drumuri 

asfalt 

m3 8,42 

19 DB14B 

 

Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu 

așternere mecanica t 2,43 

20 DB14B 

 

Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu 

așternere mecanica t 10,90 

21 DA14A 

 

Fundație din beton de ciment la străzi, alei si platforme 

carosabile m3 1,21 

  1.2. Conducte, armaturi   

22 AcB01A 

 

Montarea armaturilor cu acționare manuala sau 

mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de 

alimentare cu apa sau de canalizare, având diametrul 

de 50-100 mm (ventila d=40MM Ру=10 bar) 

Mat. mărunte și montaj (garnituri, șuruburi, etc.)=1,04 

buc 1,00 

23 AcA54B 

 

Montarea fitingurilor mecanic (înșurubare). Îmbinare 

mecanica între țeava si fiting (mufe, teu, cot) din 

polietilena, țevile având diametrul de 50-110 mm. 

Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se 

va include conform proiectului (teu d=63x63x63) 

buc 1,00 

24 AcA54B 

 

Montarea fitingurilor mecanic (înșurubare). Îmbinare 

mecanică intre țeava și fiting (mufe, teu, cot) din 

polietilena, țevile având diametrul de 50-110 mm. 

Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se 

va include conform proiectului (teu d=50x50x50) 

buc 9,00 

25 AcA54B 

 

Montarea fitingurilor mecanic (înșurubare). Îmbinare 

mecanica intre țeava si fiting (mufe, teu, cot) din 

polietilena, țevile având diametrul de 50-110 mm. 

Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se 

va include conform proiectului (cot d=90 90') 

buc 1,00 

26 AcA54B Montarea fitingurilor mecanic (înșurubare). Îmbinare 

mecanica intre țeava si fiting (mufe, teu, cot) din 
buc 7,00 
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 polietilena, țevile având diametrul de 50-110 mm. 

Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se 

va include conform proiectului (cot d=50 90') 

27 AcA54B 

 

Montarea fitingurilor mecanic (înșurubare). Îmbinare 

mecanica între țeava și fiting (mufe, teu, cot) din 

polietilena, țevile având diametrul de 50-110 mm. 

Nota: tipul fitingului din polietilenă (mufe, teu, cot) se 

va include conform proiectului (cot d=50 90') 

buc 7,00 

28 AcA54B 

 

Montarea fitingurilor mecanic (înșurubare). Îmbinare 

mecanică între țeava și fiting (mufe, teu, cot) din 

polietilena, țevile avînd diametrul de 50-110 mm. 

Nota: tipul fitingului din polietilenă (mufe, teu, cot) se 

va include conform proiectului (cot d=32 90') 

buc 1,00 

29 AcA54B 

 

Montarea fitingurilor mecanic (înșurubare). Îmbinare 

mecanică între țeava și fiting (mufe, ten, cot) din 

polietilenă, țevile avînd diametrul de 50-110 mm. 

Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se 

va include conform proiectului (reductie d=90x63) 

buc 1,00 

30 AcA54B 

 

Montarea fitingurilor mecanic (înșurubare). Îmbinare 

mecanica între țeava și fiting (mufe, teu, cot) din 

polietilena, țevile avînd diametrul de 50-110 mm. 

Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se 

va include conform proiectului (reducție d=63x50) 

buc 2,00 

31 AcA54B 

 

Montarea fitingurilor mecanic (înșurubare). Îmbinare 

mecanica între țeava și fiting (mufe, teu, cot) din 

polietilena, țevile avînd diametrul de 50-110 mm. 

Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se 

va include conform proiectului (reducție d=50x32) 

buc 2,00 

32 AcA54B 

 

Montarea fitingurilor mecanic (înșurubare). Îmbinare 

mecanica între țeava și fiting (mufe, teu, cot) din 

polietilena, țevile avînd diametrul de 50-110 mm. 

Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se 

va include conform proiectului (reducție "папа" 

d=50xl'l/2) 

buc 2,00 

33 AcA54B 

 

Montarea fitingurilor mecanic (înșurubare). Îmbinare 

mecanica intre țeava si fiting (mufe, teu, cot) din 

polietilena, țevile având diametrul de 50-110 mm. 

Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se 

va include conform proiectului (reducție "папа" 

d=32xl'l/4) 

buc 1,00 

34 AcA54B 

 

Montarea fitingurilor mecanic (înșurubare). Imbinare 

mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din 

polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. 

buc 1,00 
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Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se 

va include conform proiectului (сиделка d=50xl 1/4') 

35 AcA54A 

 

Montarea fitingurilor mecanic (înșurubare). Îmbinare 

mecanica intre țeava si fiting (mufe, teu, cot) din 

polietilena, țevile având diametral de 20-40 mm. Nota: 

tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va 

include conform proiectului (dop d=32mm) 

buc 1,00 

36 AcA54B 

 

Montarea fitingurilor mecanic (înșurubare). Îmbinare 

mecanica între țeava si fiting (mufe, teu, cot) din 

polietilena, țevile având diametral de 50-110 mm. 

Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se 

va include conform proiectului (reductie d=90x4') 

buc 1,00 

37 AcB14B 

 

Garnitura de manevra, cu tija, cu D=50 mm, pentru 

vane moutate subteran in cam in (удлин, шток для 

вентилей d=40mm H=1.5m) Materiale marunte 

(petrol, cirpe, apa etc.)=l,02 

Materiale marunte (petrol, cîrpe, apa etc.)=1,02 

buc 1,00 

38 AcE07A 

 

Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fără 

piesa-suport, la căminele de vizitare ale instalatiilor de 

alimentare cu apa și canalizare, necarosabil tip I 

(лючок для управления вентилями) Машины=0,50 

Материалы=0,50 Трудозатраты=0,50 Mat. marunte 

(scinduri etc.)=l,03 

Mat. marunte (scinduri etc.)=1,03 

Коэффициент к трудозатратам=0,50 

Коэффициент к машинам=0,50 

buc 1,00 

39 CA03A 

 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 

pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si 

turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa С 5/4 

(Вс 5/В 75)(опорная плита для вентилей 

ОП)Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, 

scoabe)=l,01 

Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, 

scoabe)=1,015 

m3 0,02 

40 CA03A 

 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 

pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si 

turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa С 5/4 

(Вс 5/B 75) (опорная плита под ковер ПК) 

Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, 

scoabe)=1,015 

m3 0,08 
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41 CC01B 

 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 

santier cu diametral barelor peste 8 mm inclusiv - под 

ковер 
kg 38,40 

42 AcA25A 

 

Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, 

din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm 

подставка под гидрант Materiale marunte (oxigen, 

carbid, electrozi etc.)=l,02 

Materiale mărunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02 

buc 1,00 

43 AcA52C 

 

Țeava din polietilena, pentru conducte de alimentare 

cu apa montata în șant, cu diametrul de 90 mm. Nota: 

tipul țevii polietilena și banzii de avertizare se va 

include conform proiectului - PESO d=90mm SDR21 

Pn6 

m 76,00 

44 AcA52A 

 

Țeava din polietilena, pentru conducte de alimentare 

cu apa montata în șant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 

50, 63 mm. Nota: tipul țevii polietilena si banzii de 

avertizare se va include conform proiectului (țevi 

PE80 SDR21 PN6 d=63mm) 

m 786,00 

45 AcA52A 

 

Țeava din polietilena, pentru conducte de alimentare 

cu apa montata in șant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 

50, 63 mm. Nota: tipul țevii polietilena și banzii de 

avertizare se va include conform proiectului - PE80 

SDE21 Pn6 d=50mm 

 

m 4 705,00 

46 AcA52A 

 

Țeava din polietilena, pentru conducte de alimentare 

cu apa montata in șant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 

50, 63 mm. Nota: tipul țevii polietilena și banzii de 

avertizare se va include conform proiectului - PE80 

SDE21 Pn6 d=32mm 

m 117,00 

47 AcA04A 

 

Montarea în pământ a conductelor din otel, asamblate 

prin sudura electrica, având diametrul de 50-100 mm - 

d=108x4mm Materiale mărunte (șuruburi, bile, 

sirma)=T,05 

Materiale mărunte (șuruburi, bile, sirma)=1,05 

m 15,00 

48 IzF20A 

 

Etanșarea rosturilor de dilatare si tasare la planșee, 

pereți și schelet de beton armat, prin umplerea parțială 

a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa 

bitumata lipiti cu mastic de bitum (сальники) 

m 7,85 

49 AcD22A 

 

Prepararea si turnarea betonului în fundația canalelor, 

prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m - 

бетонные упоры Mat. marunte (dreptare etc.)= 1,01 
m3 2,68 



  
 
 

Primăria Văleni 

 

1 2 3 4 5 

Mat. marunte (dreptare etc.)=1,01 

50 AcF11D 

 

Spălarea țevilor din PVC, fonta, azbociment, 

polietilena etc 80-] 10 mm, de apa potabila după 

montarea si îmbinarea, înaintea recepției 
m 76,00 

51 AcF11C 

 

Spălarea țevilor din PVC, fonta, azbociment, 

polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila după 

montarea și îmbinarea, înaintea recepției 
m 5 608,00 

  2. Lucrări de montare   

52 AcB06B 

 

Montarea hidranților de incendiu subteran si 

suprateran pe poziție existentă, având diametrul de 

Dn=100 mm suprateran. 

Mat. mărunte și montaj =l,01 

buc 1,00 

  3. Utilaj   

53 1 

 
Hidrant d=l,0m Pnl buc 1,00 

 

 


