
Invitație la licitație  

 

ALIMENTAREA CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN CAHUL: 

CONTRACT #5:  

SISTEMUL DE CONTORIZARE A APEI LA DISTANȚĂ 

Termen limită de 

depunere  

20 Aprilie 2023 

12:00 h ora Moldovei    

 
 
Țara:     Republica Moldova 

 
Ref-Nr:    38421100-3 
 
Nr. achiziție KfW:   509 102 
 
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 prin KfW pentru costul proiectului de 
Alimentare cu Apă și Canalizare în Cahul și intenționează să aplice o parte din fonduri pentru 
plățile în cadrul Contractului #5 Sistemul de contorizare a apei la distanță. 

Primăria municipiului Cahul invită acum ofertele sigilate de la ofertanții eligibili pentru construcția 
următoarelor lucrări: 

Sistem de contorizare a apei la distanță 

 Componenta A Achiziționarea a 8 000 de contoare de apă casnice cu ultrasunete cu 
transmisie de date LoRaWAN și o supapă electronică de închidere controlată de contorul 
de apă  

 Componenta B Planificarea și punerea în aplicare a instalării contoarelor de apă și a 
supapelor de închidere în apartamentele din blocurile de locuințe; Instruire pentru 
instalare a personalului ACC 

 Componenta C Furnizarea, instalarea și punerea în funcțiune a unui sistem de 
transmitere a datelor de la contoarele de apă casnice la un server de rețea  

 Componenta D Procesarea datelor și structurarea acestora în vederea importului în 
sistemul de facturare ACC de pe serverul de rețea, Inclusiv instruirea personalului ACC 

 Componenta E Instruire 

 Componenta F Service post-vânzare 

 Componenta G Baza de date / Software / Hardware 
 

Lucrările trebuie să fie în deplină conformitate cu reglementările naționale și trebuie finalizate în 
termen de 16 luni, urmate de o perioadă de notificare a defectelor de 12 luni. 

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 decembrie 2022 (1. Actualizarea 
versiunii din ianuarie 2019 cu conformare fiscală) ("Ghidul KfW"). 

Ofertanții eligibili interesați pot obține informații suplimentare de la  

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

mailto:primariacahul@gmail.com


 

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

 
jan.vogt@fwt.fichtner.de 

 
Ofertanții interesați au la dispoziție un set complet al Documentației de licitație în format 
electronic, pe baza unei cereri scrise adresate persoanelor de contact menționate mai sus. 

Documentele de calificare și ofertele trebuie să fie depuse numai în format electronic și trebuie 
să fie încărcate pe o platformă de depunere electronică furnizată de exficon GmbH până la data 
de 20 aprilie 2023, ora 12:00, ora Moldovei; pentru mai multe detalii, consultați clauza ITB 22.1 
din documentul de licitație. Încărcarea tardivă a documentelor de calificare și a ofertelor nu este 
posibilă. 

În plus, originalul Garanției de participare la licitație trebuie să fie livrat la adresa indicată în clauza 
ITB 22.1 din documentul de licitație până la data de 20 aprilie 2023, ora 12:00, ora Moldovei.  
 
În prima ședință publică, doar Documentele de calificare vor fi deschise în prezența 
reprezentanților desemnați ai ofertanților. În a doua sesiune publică vor fi deschise doar Ofertele 
Ofertanților care au îndeplinit criteriile de calificare. 
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