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Invitație la licitație 
 

ALIMENTAREA CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN CAHUL: 

CONTRACT #4:  

ECHIPAMENTE DE OPERARE ȘI MENTENANȚĂ ACC 

Termen limită de 

depunere  

23 August 2022 

12:00 h ora Moldovei   

(UTC +2:00 h) 

 
 
Țara:     Republica Moldova 
 
Ref-Nr:    Lot 1: 43300000-6 

Lot 2: 34100000-8 
Lot 3: 35100000-5 

 
Nr. achiziție KfW:   508041 
 
Agenția de executare a proiectului (AEP): Primăria Cahul (AEP 1) și  

Agenția de Dezvoltare Regională Sud (AEP 2),  
 

Primăria municipiului Cahul a primit finanțare de la UE pentru costul proiectului de Alimentare cu 
Apă și Canalizare în Cahul și intenționează să aplice o parte din fonduri pentru plățile în cadrul 
contractului pentru echipamentul de operare și mentenanță ACC. 

Primăria municipiului Cahul invită acum ofertele sigilate de la ofertanții eligibili pentru procurarea și 
furnizarea următoarelor bunuri: 

Lot 1: Echipament de construcții 

• Buldoexcavator cu ciocan hidraulic; 

• Mașină de tăiat asfalt; 

• Plită de compactare; 

• Generator electric; 

• Mașină de sudură; 

• Instrumente electrice de testare. 
 
Lot 2: Vehicule 

• Autobasculantă cu manipulator (opțional); 

• Camion de spălare a canalizării; 

• Camion de aspirație (opțional); 

• Autoutilitară cu compartiment interior (opțional); 

• Furgonetă utilitară I, 3 bucăți; 

• Furgonetă utilitară II cu compartiment. 
 
Lot 3: Echipamente de sănătate și siguranță 

• Set de garduri de protecție; 

• Lumină de avertizare pentru șantierul de construcții; 

• Tripod, cureli de protecție împotriva căderilor, funie de siguranță, etc.; 

• Detector multi-gaz; 

• Mască completă de protecție respiratorie pentru lucrări cu clor; 

• Sistem de aerarea căminelor de vizitare, rezistent la explozie; 

• Îmbrăcăminte de protecție la locul de muncă. 
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Bunurile trebuie livrate la fața locului în termen de 6 luni, urmate de o perioadă de notificare a 
defectelor de 12 luni. 

Ofertanții au opțiunea de a licita pentru unul sau mai multe loturi. Ofertele vor fi evaluate în funcție 
de lot, ținând cont de reducerile oferite, dacă există, pentru loturi combinate. Contractul 
(contractele) va (vor) fi atribuit(e) ofertantului (ofertanților) care oferă cel mai mic cost evaluat 
pentru angajator pentru loturile combinate, sub rezerva îndeplinirii de către ofertantul (ofertanții) 
selectat(i) a criteriilor de calificare necesare pentru lot sau combinație de loturi, după caz. Ofertanții 
care doresc să ofere reduceri în cazul în care le sunt atribuite ambele loturi sunt invitați să 
specifice aplicarea unei astfel de reduceri în "Scrisoarea de ofertă". 

Licitația se va desfășura prin intermediul procedurii de licitație competitivă internațională cu 
calificare, așa cum este specificat în Ghidul KfW pentru achiziția de bunuri, lucrări și servicii 
asociate în cadrul cooperării financiare cu țările partenere, ianuarie 2021 ("Ghidul KfW"). 

Ofertanții eligibili interesați pot obține informații suplimentare de la 

Primăria Cahul 
În atenția: Dl. Nicolae Dandis 
primariacahul@gmail.com 

 
Toate e-mailurile trebuie să fie trimise în copie la:  
 

jan.vogt@fwt.fichtner.de 

 
Un set complet al Documentației de Licitație este disponibil pentru ofertanții interesați în format 
electronic, pe baza unei solicitări scrise la contactele menționate mai sus.  

Ofertele trebuie să fie livrate la adresa indicată în clauza ITB 22.1 din documentul de licitație până 
la data de 23 august 2022 ora 12:00, ora Moldovei. Ofertele întârziate vor fi respinse. 
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