Annex/Anexa:

Example of tender documents for
the design of a water supply
system/ Exemplu: Documentația de
licitație pentru proiectarea
sistemului de aprovizionare cu apă

Source/Sursa:

ApaSan

Date/Data:

2012

Language/Limba:

Română

Guidebook

Ghid

for the implementation of decentralized
water supply systems in Moldova

pentru implementarea sistemelor decentralizate
de aprovizionare cu apă în Republica Moldova

Proiectul Elveţiei de Apă şi Sanitaţie în Moldova, ApaSan, invită companiile specializate în proiectarea
reţelelor de alimentare cu apă să-şi prezinte ofertele de exprimare a interesului pentru:
„Elaborarea proiectelor de execuţie pentru construcţia sistemelor de alimentare cu apă în 8
localităţi din mediul rural al Republicii Moldova”
Toată documentaţia necesară elaborării ofertei şi cea privind modul de desfăşurare a procesului de
selecţie va fi expediată prin poşta electronică, ca răspuns la cererile primite la adresa
iulian.isac@apasan.md.
Termenul limită de depunere a ofertelor este de 02.07.2012, ora 12.00.

1

Elaborarea proiectelor de execuţie pentru construcţia sistemelor de distribuţie a apei
în 8 localităţi din mediul rural al Republicii Moldova

Instrucţiuni
Pentru elaborarea ofertei de participare la preselecţie

Chişinău, Iunie 2012
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OBIECTUL:
Elaborarea proiectelor de execuţie pentru construcţia sistemelor de distribuţie a apei în 8
localităţi din mediul rural al Republicii Moldova
SELECŢIE:
Selectarea instituţiilor de proiectare care vor elabora proiectele de execuţie pentru
construcţia sistemelor de distribuţie a apei în 8 localităţi din mediul rural al Republicii
Moldova
1. Denumirea implementatorului:
Fundaţia Filiala din Moldova a fundaţiei “Skat”, Proiectul ApaSan.
2. Denumirea beneficiarilor:
Primăriile satelor:
Micleuşeni, Guzun – raionul Străşeni;
Bolţun, Mileşti, Vulcăneşti – raionul Nisporeni;
Cărpineni – raionul Hînceşti;
Şerpeni – raionul Anenii Noi;
Căbăieşti – raionul Călăraşi;
Trebujeni, Butuceni – raionul Orhei.
3. Obiectele pentru proiectarea cărora se organizează preselecţia:

Raion
Anenii
Noi
Călăraşi
Hînceşti

Nisporeni

Orhei
Străşeni

Nr. de gospodării
spre
total
conectare

Şerpeni

3176

900

720

sonde

Căbăieşti
Cărpineni
(sect.
Tîrlighici)

1167

300

225

izvoare

Calitate
a apei
la sursă
nepoata
-bilă
potabilă

2400

600

475

izvoare

potabilă

22 km

Bolţun

1250

315

240

potabilă

8,5 km

Mileşti

3000

938

700

potabilă

23 km

Vulcăneşti

1154

183

148

apeduct
Cristeşti
Izvoare
apeduct
Cioreşti

potabilă

7 km

1800

400

300

sonde

nepoata
-bilă

18 km

2330

740

555

izvoare

potabilă

22 km

Localitate

Trebujeni+
Butuceni
Micleuşeni
+ Huzun

Nr.
locuitori

Sursa
de apă

Lungime
aprox. a
reţelelor
22,5 km
9 km

4. Scopul preselecţiei:
Selectarea companiilor de proiectare capabile să elaboreze documentaţiile de proiect ce vor
prezenta soluţii tehnico-economice optime, în conformitate cu normativele în vigoare în
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Republica Moldova şi indicaţiile Implementatorului. Colectarea ofertelor de preţ unitar pentru
lucrările sus-menţionate.
5. Modul de prezentare a ofertelor:










Ofertele se prezintă în limba română, cu specificarea clară a parametrilor;
Toate datele se vor introduce în Formularul de Ofertă în format electronic sau manual,
dar respectîndu-se aspectul general al formularului, numărul tabelelor, şi al coloanelor
acestora;
Preţul unitar al lucrărilor (în MDL) va include toate cheltuielile, şi trebuie să fie fix pe
toată perioada de desfăşurare a contractului. Acesta se stabileşte de către ofertant în
baza cerinţelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de selecţie. Pentru lucrările
preţul cărora poate varia în funcţie de complexitate se va indica marja în care acesta
poate varia.
Ofertanţilor li se solicită să completeze varianta tabelară a ofertei lor (fără TVA), din
punctul 7 a Formularului de Ofertă;
În punctul 8 al Formularului de ofertă se va indica pentru care obiect compania prezintă
interes şi pentru care din ele (unul sau mai multe) doreşte să fie evaluată. De
asemenea se vor nota şi motivaţiile speciale pentru fiecare obiect, ca de exemplu:
anterior a mai lucrat în acea localitate, au fost făcute parţial lucrări de proiectare, se
cunoaşte regiunea, etc.
Formularul de ofertă trebuie să fie ştampilat şi semnat de către personalul autorizat al
ofertantului pe fiecare pagină;
Oferta se prezintă într-un exemplar, în plic sigilat.

6. Termenul de valabilitate al ofertei:
Oferta se cere a fi valabilă timp de 30 de zile de la depunere.
7. Evaluarea ofertelor şi adjudecarea contractelor:
Ofertele se vor evalua conform următoarelor criterii:
1.
2.
3.
4.

Complexitatea şi corectitudinea îndeplinirii ofertei;
Aprecierea capacităţii tehnice, experienţei şi solidităţii comerciale a companiei;
Experienţa/ proiecte implementate anterior în localităţile vizate;
Oferta de preţuri unitare

Decizia privind adjudecarea contractelor se va lua în baza verificării capacităţii companiilor
la momentul actual, modul de administrare a proiectelor, aspecte ce ţin de lucrările de
proiectare efectuate anterior în localităţile vizate. Companiile selectate vor fi invitate la
negocieri la care se vor discuta toate detaliile contractuale.
8.

Anexele solicitate:



Oferta trebuie să conţină toate anexele solicitate, numerotate şi aranjate conform
numerelor de ordine indicate în punctul 9 al Formularului de Ofertă;
Pe lîngă toate anexele solicitate ofertanţii pot anexa şi alte documente care le consideră
a fi relevante ofertei lor.
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Pentru eliminarea neclarităţilor eventuale ApaSan va recepţiona întrebări din partea
ofertanţilor pe adresa de e-mail iulian.isac@apasan.md , pînă la data de 27.06.2012 şi va
răspunde la acestea pînă la data de 28.06.2012, răspunsurile fiind expediate tuturor
participanţilor. Răspunsuri telefonice nu se vor acorda.

Ofertele de participare se vor prezenta până la data de 02.07.2012 ora 12.00.
Ofertele se vor expedia în plic sigilat preşedintelui fundaţiei Skat, d-lui
Jonathan Hecke, la adresa:
Republica Moldova,
MD 2009, mun. Chişinău, str. Alexei Mateevici 23 A,
Fundaţia Filiala din Moldova a fundaţiei "SKAT"
preşedintelui fundaţiei Skat,
d-lui Jonathan Hecke
Pe plic trebuie să fie menţionat: Ofertă de participare „Elaborarea proiectelor de
execuţie pentru construcţia sistemelor de distribuţie a apei în 8 localităţi din mediul
rural al Republicii Moldova”
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Elaborarea proiectelor de execuţie pentru construcţia sistemelor de distribuţie a
apei în 8 localităţi din mediul rural al Republicii Moldova

Specificaţii tehnice
Pentru elaborarea proiectelor de execuţie

Chişinău, Iulie 2012
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1. Introducere
1.1.

Cauze şi scopuri

Proiectul Elveţiei de apă şi sanitaţie ApaSan îşi propune să construiască sisteme de
alimentare cu apă în zonele rurale ale Republicii Moldova care să prezinte soluţii
tehnico-economice optime, atît din punct de vedere al investiţiilor iniţiale cît şi al
exploatării ulterioare.
Întrucît cadrul normativ al Republicii Moldova în domeniul alimentării cu apă (1) nu mai
corespunde situaţiei socio-economice contemporane, ne propunem să evităm aplicarea
unor prevederi ale acestuia în scopul atingerii obiectivelor sus-menţionate.
Aceste specificaţii au ca scop oferirea de indicaţii şi cerinţe de proiectare pentru
instituţiile calificate să elaboreze documentaţii tehnice pentru construcţia sistemelor de
alimentare cu apă. De asemenea ne propunem să lansăm o concepţie despre proiectare
care ar permite inginerilor o mai mare flexibilitate în elaborarea proiectelor de alimentare
cu apă. ApaSan va încuraja inginerii proiectanţi să ia în consideraţie mai multe
alternative şi opţiuni înainte de selectarea soluţiei optime pentru fiecare situaţie în parte.
1.2.

Aplicabilitate

Proiectanţii vor folosi aceste indicaţii doar în cazul în care normativele în vigoare impun
alegerea variantelor neraţionale, neeconomice sau alte opţiuni care vor duce la
funcţionarea proastă a sistemului. În toate celelalte aspecte proiectele de execuţie se
vor realiza în conformitate cu prevederile legale actuale. ApaSan solicită ca inginerii
proiectanţi să-şi argumenteze abordările şi criteriile aplicate din punct de vedere a
eficienţei, eficacităţii şi viabilităţii tehnico-economice a sistemelor de alimentare cu apă.
În cazul în care Proiectantul are careva dubii în privinţa aplicării acestor indicaţii sau a
normativelor existente, acesta va contacta ApaSan.
Solicitările adiţionale descrise în documentul de faţă se vor îndeplini întocmai.
1.3.

Viziunea de ansamblu

În procesul de elaborare a documentaţiei tehnice pentru construcţia sistmelor de
alimentare cu apă proiectanţii vor aplica abordarea unei viziuni de ansamblu asupra
tuturor factorilor ce pot influenţa aspectele de eficienţă, raţionalitate şi viabilitate a
sistemelor. În limitele raţionale, tehnice şi economice proiectul trebuie să aibă în vedere
şi o cooperare cu localităţile vecine, mai ales în ceea ce priveşte sursa de apă: cantitate,
calitate, protecţia calităţii, pomparea apei, etc.
Soluţiile tehnice pentru alimentarea cu apă a localităţilor vor fi analizate spre a se adpta
în ordinea următoare:
-

-

Un sistem de alimentare cu apă fără pompare şi calitate bună:
 izvor la cotă înaltă;
 rezervor de apă potabilă/ conductă sub presiune cu capacitate suficientă;
un sistem de alimentare cu apă, cu apă bună la sursă, deci fără tratare, dar cu
pompare;
un sistem la care rezervorul poate fi aşezat astfel încît toţi sau cei mai mulţi
consumatori pot fi alimentaţi gravitaţional;
un sistem la care tratarea apei să se poată face uşor, prin procedee a căror
supraveghere este simplă şi fără reactivi;
alte soluţii mai complicate, dar la care tratarea apei este simplă.
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1.4.

Cerinţe faţă de instituţiile de proiectare

Sistemele de alimentare cu apă trebuie să fie proiectate de către ingineri profesionişti,
licenţiaţi, calificaţi şi care au experienţă în elaborarea acestui tip de lucrări.
Proiectele de execuţie trebuie să fie complete şi în concordanţă cu indicaţiile ApaSan. În
acest scop, Proiectantul va prezenta variantele intermediare ale proiectului de execuţie
la următoarele etape de proiectare:
Nr.
vizitei

Etapa de proiectare
Elaborarea schemei generale de alimentare cu apă a
localităţii
Elaborarea calcului hidraulic al reţelelor
Detalierea reţelei de distribuţie
Trasarea reţelelor şi amplasarea căminelor de distribuţie
Proiectarea rezervoarelor de apă poatabilă şi a
platformelor
Adoptarea măsurilor de combatere a incendiului
Proiectarea zonei de captare a izvoarelor (dacă există)
Elaborarea celorlalte detalii şi planşe ale proiectului de
execuţie
Elaborarea devizelor de cheltuieli şi verificarea de stat a
proiectului

1
2

3

4

Termenul limită
de prezentare
06.08.2012
30.08.2012

17.09.2012

28.09.2012

Proiectantul şi Implementatorul pot solicita şi alte întîlniri pentru discutarea întrebărilor ce
pot apărea pe parcursul efectuării lucrărilor de proiectare.
Necoordonarea aspectelor menţionate mai sus cu Implementatorul (ApaSan) poate duce
la înapoierea proiectului spre revizuire pe cheltuiala deplină a Proiectantului.
Toate compartimentele proiectului de execuţie, memoriul explicativ, devizele de celtuieli,
toate avizele şi coordonările trebuie să fie elaborate în limba română.
2. Elemente generale de alcătuire a sistemelor de alimentare cu apă pentru
localităţi
2.1.

Alcătuirea sistemelor de alimentare cu apă

Modul de realizare a proiectelor de alimentare cu apă trebuie să respecte prevederile
legislaţiei privind etapele de lucru, siguranţa lucrărilor, sănătatea oamenilor şi protecţia
mediului.
În procesul de elaborare a proiectului trebuie să se facă o analiză detaliată a situaţiei
existente pentru adoptarea soluţiei generale, soluţie care într-o fază de etapă trebuie să
fie simplă şi robustă, dar care într-o fază ulterioară trebuie să se poată dezvolta sau
cupla cu altă parte de lucrare similară (extinderea reţelelor, surse de apă suplimentare,
construcţia de facilităţi de tratare, etc.).
Proiectul trebuie să prevadă lucrări pentru zona prevăzută în planul de urbanism, dar cu
etapizare care să ţină seama de:



Posibilitatea restrîngerii sau extinderii ariei locuite a localităţii – reducerea sau
creşterea numărului populaţiei;
Posibilitatea realizării unor trame stradale favorabile dezvoltării ulterioare a
reţelelor edilitare (gaze, apă, canalizare, etc.);
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Posibilitatea amplasării favorabile a lucrărilor edilitare, spaţii de amplasare, zone
de protecţie sanitară, zone de extindere.

2.2.

Studii şi aspecte ce trebuie luate în consideraţie la proiectare

Pentru elaborarea unui sistem funcţional şi viabil din punct de vedere tehnico-economic,
la baza lucrărilor de proiectare trebuie să se ia în consideraţie următoarele aspecte şi
studii:
2.2.1. Viabilitatea tehnico-economică a sistemului
Se va asigura faptul că soluţia tehnică propusă va permite populaţiei să suporte costurile
de întreţinere a sistemului (energie electrică, salarii, reactivi, utilaj şi unelte de
întreţinere, piese de rezervă) şi acumularea de resurse pentru investiţii ulterioare – toate
cumulate în tariful pentru apă.
2.2.2. Perspectivele de dezvoltare a localităţii
Se va elabora un mini-studiu de dezvoltare a localităţii ( în colaborare cu administraţia
publică locală) în perioada previzibilă de circa 10-15 ani (numeric, economic, potenţial
turistic, dezvoltare tehnico-edilitară, etc.).
2.2.3. Studii şi cercetări necesare pentru proiectarea efectivă a lucrărilor
Pentru realizarea proiectului se vor face toate studiile necesare: studiu hidrogeologic,
studiu topografic, studii geotehnice, etc. Amploarea şi mărimea acestor studii vor
depinde de mărimea şi dificultăţile locale în ceea ce priveşte resursele de apă. În cazul
în care APL deţine aceste studii sau o parte a lor, atunci se va utiliza şi informaţia
existentă.
Proiectantul este responsabil de subcontractarea şi remunerarea companiilor care vor
efectua aceste studii.
2.2.4. Studiul parametrilor apei brute la sursă
Se va efectua un studiu complex privind calitatea şi cantitatea apei brute la sursele
indicate de către ApaSan. Obiectivele acestui studiu vor fi de a identifica locurile de
amplasare a captajelor, cantitarea şi calitatea apei disponibile, cît şi potenţialele riscuri
pentru beneficiari.
Proiectantul va analiza calitatea apei brute pentru fiecare sursă de apă în parte, atît a
celor indicate de către ApaSan, cît şi a altor surse ce pot fi luate în consideraţie pentru
aprovizionarea cu apă a localităţilor. În scopul unei bune analize se vor studia atît
parametrii fizico-chimici, cît şi cei microbiologici de bază, în conformitate cu prevederile
GOST 2874-82 (2).
Proiectantul va analiza si rezultatele analizelor de laborator/ rapoartelor pe care le deţine
Primăria, Centrul de Sănătate Publică raional sau oricare alte analize ale probelor de
apă ce vor putea fi folosite pentru descrierea calităţii apei din sursele studiate. Copii ale
acestor probe vor fi anexate la memoriul explicativ al proiectului de execuţie.
Proiectantul va efectua, în caz de necesitate, o analiză preliminară a gradului de
influenţă asupra calităţii şi cantităţii apei subterane de către aşa factori ca: influenţa
precipitaţiilor atmosferice, a perioadelor de secetă, a apelor de suprafaţă, a anumitor
surse de poluare, bazîndu-se pe informaţia ce poate fi disponibilă la moment sau va
informa ApaSan despre necesitatea efectuării unor studii suplimentare.
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Bazîndu-se pe acest studiu şi analizele de laborator a apei brute, Proiectantul trebuie să
prezinte următoarele rezultate:






Să prezinte amplasarea exactă (coordonate GPS) a surselor de apă disponibile
care pot fi captate în perioada de executare a lucrărilor. Captajele propuse spre a
se exploata trebuie să fie prezentate într-un plan de situaţie detaliat;
Determine calitatea apei brute, posibilitatea utilizării acesteia în scopuri potabile şi
a conformităţii acesteia cu normele prescrise în (2).
Să identifice parametrii care ar putea avea un impact major în procesul de tratare
a apei sau pot afecta buna funcţionare a sistemului;
Să identifice opţiunile de tratare care ar putea fi necesare pentru a asigura
conformitatea calităţii apei cu normativele naţionale;
Să identifice oricare alţi factori care ar putea avea un impact asupra sursei de
apă.

2.3.

Consumul specific de apă şi debitele de dimensionare

Ne cătînd la faptul că în prima etapă a aprovizionării cu apă a localităţilor vizate vor fi
conectate doar circa 75% dintre gospodării, sistemul de alimentare va fi dimensionat
pentru a putea asigura integral necesităţile întregii localităţi.
2.3.1. Consumul specific de apă pentru populaţie
În baza experienţei de funcţionare a celor 22 de sisteme de alimentare cu apă construite
anterior, ApaSan recomandă dimensionarea reţelelor pentru consumul specific de 30-50
l/zi*locuitor, consum care include necesarul de apă pentru irigarea grădinii proprii,
adăpării animalelor, şi a celorlalte nevoi menajere.
Pentru localităţile în care se practică activităţi economice intensive ce necesită un
consum sporit de apă, Proiectantul va prezenta spre aprobare către ApaSan propunerea
proprie (argumentată prin calcule raţionale) privind necesarul specific de apă.
La debitele menţionate mai sus nu se vor mai adăuga debite pentru irigare, adăpatul
animalelor, debite neprevăzute fără o argumentare raţională acceptată de către ApaSan.
Adoptarea coeficienţilor de neuniformitate zilnică minimi şi maximi, coeficienţilor de
neuniformitate orară, coeficienţilor de pierderi tehnice şi coeficienţilor ce ţin seama de
necesarul de apă pentru întreţinerea funcţionării sistemului (consumul tehnologic), va fi
argumentată (inclusiv prin calcule unde este posibil) în memoriul explicativ al proiectului
de execuţie şi vor fi adoptaţi spre dimensionare doar în urma aprobării din partea
ApaSan.
2.3.2. Necesarul de apă pentru combaterea incendiilor
În scopul prevederii măsurilor de protecţie împotriva incendiilor, se vor lua în calcul
următorii factori:





Locuinţele sunt în mare parte, parţial sau în totalitate, realizate din materiale
combustibile;
Pe lîngă locuinţe sun construcţii anexe şi depozite cu materiale combustibile
(depozite de lemne, depozite de fîneţe, de coceni, etc.)
Modul de încălzire a locuinţelor, în mare parte cu sobe, favorizează declanşarea
incendiilor;
Forţa economică a locuitorilor este mică şi ca urmare importanţa pagubelor făcute
de incendiu este, în valoare relativă, mult mai mare;
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Mijloacele de intervenţie contra incendiului sunt mult mai mici şi slab antrenate;
din această cauză se apelează la unităţile de pompieri din centrele raionale,
intervenţii care se fac la distanţe mari, de zeci de km;
Amenajările specifice şi dotările adecvate, pentru folosirea apei în combaterea
focului sunt relativ rar întîlnite.

Ca bază pentru adoptarea măsurilor de combatere a incendiilor se vor adopta măsurile
descrise în capitolul 2 al (1). ApaSan solicită ca prevederea acestor măsuri să nu
afecteze funcţionarea hidraulică optimă a reţelelor de distribuţie.
Amplasarea hidranţilor pe reţeaua de distribuţie se va face doar pe tronsoanele ce
transportă un debit mai mare de 5 l/s, (cu excepţia cazurilor justificate de către
Proiectant şi acceptate de către ApaSan). Poziţia şi numărul de hidranţi trebuie să
depindă de poziţia grupului de locuinţe care trebuie protejat. Hidranţii vor fi amplasaţi
întotdeauna în locurile unde presiunea este mai mare.
În cazul în care condiţiile menţionate mai sus nu permit amplasarea hidranţilor pe reţea,
se vor prevede rezervoare de acumulare a apei pentru stingerea incendiilor (conform
p.2.11. (1)), dimensionate astfel încît să poată asigura debitul de 5 l/s pentru o durată de
3 ore (W rez.inc= 54m3).
În apropierea rezervoarelor se prevăd un cămine de racord şi alte dotări, conform
capitolului 9 al (1), cu posibilităţi de acces, pentru alimentarea cu apă a autospecialelor
de intervenţie. Asigurarea căminului de racord în apropierea rezervoarelor ar trebui
interpretată cu atenţie; un cămin de racord lîngă un rezervor amplasat la o cotă mare,
bună pentru alimentarea gravitaţională a reţelei, poate cere un drum de acces atît de
scump încît ar fi mai raţional să se prevadă căminul de racord în intravilan, acolo unde
accesul este simplu şi curent.
Atunci cînd sursa de apă potabilă nu poate asigura şi volumul de apă pentru stingerea
incendiilor (fizic în zonă nu există multă apă), se poate asigura rezerva de apă din altă
sursă, apă nepotabilă, din precipitaţii, etc. Rezerva va fi protejată contra îngheţului (dacă
bazinul este neacoperit se va considera că se poate forma un strat de gheaţă de 20-40
cm), contra folosirii în alte scopuri, contra accidentelor la intrarea persoanelor
neautorizate. Apa va fi schimbată periodic.
Timpul de stingere a incendiului se va adopta de 3h, în conformitate cu p.2.24 (1).
Timpul de umplere a rezervorului de apă pentru stingerea incendiilor va constitui 72h, în
conformitate cu p.2.25 (1).
2.4.

Aspecte legislative

Apa furnizată populaţiei trebuie să fie potabilă. Calitatea apei potabile este definită în
codul apelor al Republicii Moldova nr. 1532 din 22.06.1993 şi (2). Ca să fie potabilă apa
trebuie să fie conformă cu limitele pentru toţi parametrii ceruţi (microbiologici şi fizicochimici). În ceea ce priveşte parametri indicatori în caz de neconformitate, vor putea fi
cerute derogări, pentru abateri procentuale mici.
Măsurile de protecţie sanitară, de dotare tehnică şi operare a sistemelor de alimentare
cu apă se vor prevedea în conformitate cu prevederile (1) şi indicaţiile ApaSan.
Pentru toate construcţiile realizate vor fi respectate prevederile legii nr. 721 din
02.02.1996 privind calitatea în construcţii.
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2.5.

Condiţii generale de alegere a materialelor necesare în realizarea
lucrărilor

Materialele de construcţii, conductele de presiune, piesele fasonate, agregatele de
pompare şi celelalte utilaje aferente trebuie să satisfacă în bune condiţii cerinţele tehnice
în care va lucra (inclusiv în cazuri de avarie), iar din mai multe posibilităţi va fi ales cel
care, pe ansamblu, poate fi acceptat în condiţii economice favorabile.
În toate cazurile materialele nu vor conduce la înrăutăţirea calităţii apei provenite din
secţiunea amonte, nu vor fi degradate de condiţiile de mediu (sol, sol şi apă, sol şi
pouanţi, trafic, etc.).
Pentru toate materialele durata de viaţă trebuie să fie mare, în principiu peste 50 ani,
mai ales pentru conducte şi vane. Pentru utilaje condiţiile sunt similare, adăugîndu-se şi
faptul că trebuie să funcţioneze cu un consum specific de energie cît mai mic, iar
operaţiunile şi costurile de întreţinere să fie reduse.
3. Proiectarea lucrărilor de alimentare cu apă
3.1. Captarea apei
Sursa de apă pentru fiecare localitate va fi indicată de către ApaSan. Totodată
Proiectantul este încurajat să investigheze şi alte opţiuni pentru selectarea sursei de
apă. Aceasta va fi căutată în ordinea:





Izvoare cu apă potabilă, preferabil la cote înalte;
Aducţiune/ captare de apă/ sistemul unui alt beneficiar, ce are o capacitate
disponibilă şi se poate extinde;
Apa din stratul freatic/ de adîncime, de calitate bună, într-o zonă uşor de protejat
sanitar;
Apa din oricare surse care poate fi potabilizată prin utilizarea tehnologiilor simple
şi ieftine în operare.

3.1.1. Captarea apei freatice de profunzime mică şi mare (izvoare şi sonde)
Problema principală o constituie cunoaşterea parametrilor hidrogeologici. Întrucît studiul
hidrogeologic este scump şi poate dura mult, vor trebui exploatate toate datele existente
în zonă. Existenţa unor fîntîni în zonă sau foraje de control pentru calitatea apei vor
trebui folosite la maxim pentru determinarea calităţii apei. Dacă calitatea apei este bună
şi datele de bază lipsesc total, va trebui făcut un foraj de studiu, dar cu posibilitatea de
a-l transforma în puţ de exploatare. Vor trebui măsurate cel puţin valorile:








Grosimea stratului de apă;
Coeficientul de permeabilitate Darcy;
Panta hidraulică a suprafeţei stratului de apă freatică;
Curba puţului q=f(s), variaţia nivelului hidrodinamic în funcţie de debitul de apă
extras;
Natura stratului purtător de apă;
Poziţia nivelului apei în strat;
Stratificaţia/ litologia solului.

În urma analizei acestor informaţii se va decide tipul de captare (sondă, dren sau
captare de izvor) şi dimensiunile captării.
Rezultatele studiului hidrogeologic, pentru o captare chiar de mărime mică vor trebui
avizate de către o instituţie autorizată.
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Pentru lucrările de proiectare se vor urmări indicaţiile din capitolul 5 al (1) şi indicaţiile
ApaSan.
Ca literatură tehnică adiţională se va mai studia şi Ghidul elaborat de către SKAT pentru
captarea izvoarelor (3)
3.2.

Aducţiuni

Sursele de apă provenite din sisteme deja existente se vor transporta prin aducţiuni
gravitaţional sau prin pompare.
Traseul aducţiunii va fi ales astfel încît să fie cît mai scurt, să fie aşezet în cea mai mare
parte pe lîngă un drum public, să nu producă dispute cu proprietarii terenurilor, să fie pe
un teren stabil, să nu funcţioneze la o presiune prea mare.
Dimensionarea se va face la debitul zilnic maxim. În cazul transportului gravitaţional,
diametrul se alege astfel ca toată energia să fie consumată pentru învingerea rezistenţei
hidraulice. Dacă energia disponibilă este prea mare (viteza mai mare de 3 m/s) se poate
recurge la „ruperea presiunii” prin cămine de limitare a presiunii. Aducţiunea poate fi
realizată din tronsoane cu diametre diferite (cu justificare).
Aducţiunile ce funcţionează prin pompare se dimensionează astfel încît costul total
anual al cheltuielilor de investiţie şi exploatare să fie minime.
Aducţiunile se vor prevede cu toate lucrările anexe necesare pentru o bună funcţionare:







Vane de linie la 3-5 km (de regulă în cămine, dar pot fi puse şi în pămînt dacă
sunt vane de construcţie specială);
Vane de golire;
Ventile de aerisire;
Aparatura de măsurat şi control (debitmetru, manometru, etc.);
Masive de reazem (în cazurile argumentate);
Sistem de combatere a loviturii de berbec.

3.3.

Rezervorul de apă

Amplasamentul rezervorului se va alege astfel încît să poată alimenta gravitaţional toţi
(sau cît mai mulţi) consumatori ai localităţii, să fie accesibil pentru construcţie şi
exploatare şi să poată asigura zona de protecţie sanitară.
Dacă diferenţa dintre cota rezervorului şi cota minimă a terenului din localitate este mai
mare de 60m, reţeaua se va împarte în zone de presiune, fiecare zonă de presiune
funcţionînd independent, sau se va reduce presiunea în sistem cu mijloace speciale
dacă este mai raţional.
Construcţia rezervorului se va realiza din una sau mai multe cuve şi o casă a vanelor.
Se vor prevedea măsuri pentru evitarea formării condensatului pe pereţii casei vanelor.
Intrarea şi ieşirea aerului din rezervoare se va asigura prin filtre de aer.
Rezervoarele se vor prevedea îngropate (cisterne metalice emailate pe interior şi
protejate împotriva coroziei pe exterior, foste cisterne pentru păstrarea vinului) sau
supraterane (turnuri de tip Rojnovschi). Indiferent de tipul de rezervor adoptat, acesta
trebuie să se integreze bine în aspectul general al localităţii.
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3.4.
Reţeaua de distribuţie
3.4.1. Trasarea reţelei
Forma reţelei va coincide de regulă cu forma reţelei de străzi din localitate. Totuşi, în
funcţie de numărul de gospodării ce necesită a fi conectate şi amplasarea acestora
reţeaua se va adopta de tip mixt.
Conductele vor fi amplasate pe o singură parte a drumului (prioritar pe partea ne
carosabilă) la localităţile cu drumuri nemodernizate. Pentru tronsoanele de drum ce sunt
acoperite cu strat de asfalt se va asigura posibilitatea conectării gospodăriilor de pe
ambele părţi ale drumului efectuînd cît mai puţine intervenţii la partea carosabilă.
Căminele de distribuţie se vor amplasa astfel încît să nu perturbeze traficul sau să
cauzeze accidente.
3.4.2. Calculul hidraulic
Dimensionarea reţelei se va face la debitul maxim, debit maxim plus incendiu (în cazul
adoptării hidranţilor ca măsură anti-incendiu) şi avarie. Totodată în scopul verificării
potenţialelor economii în urma prevederii rezervoarelor de apă ca măsură anti-incendiu,
se vor face două simulări hidraulice: cu şi fără dimensionarea pentru debitul de incendiu.
Din motivele de păstrare a calităţii apei, viteza de mişcare a acesteia pe conductă ar
trebui să aibă valori mai mari de 0,3 m/s.
Se va asigura faptul că în orice regim de funcţionare a reţelei, viteza de mişcare a apei
nu va depăşi 3 m/s.
La elaborarea calculului hidraulic se va ţine seama de necesităţile speciale ale fiecărei
localităţi (unităţi medicale, agricole, turism rural, etc.), în ceea ce priveşte cantitatea şi
presiunea apei.
Simularea hidraulică se va face preferabil în programul Epanet (altele sunt la fel
acceptate), cu introducerea tuturor elementelor sistemului de alimentare cu apă (pompe,
vane de reglare a presiunii, turnuri de apă, etc.). Simularea se va face pentru o perioadă
de 72h consecutive, luîndu-se în consideraţie coeficienţii de neuniformitate orară.
La discutarea rezultatelor intermediare Proiectantul va prezenta următoarele scheme şi
grafice de funcţionare:






Schema generală a sistemului, cu toate elementele incluse (pompe, vane de
reglare a presiunii, turnuri de apă, etc.), şi indicarea:
o Presiunii în noduri;
o Vitezei de mişcare a apei pe conducte,
o Debitul de mişcare a apei pe conducte;
o Pierderile de sarcină pe conducte;
o Consumul de apă în noduri;
Graficul de funcţionare a rezervoarelor/turnurilor de apă (umplere şi golire) pentru
o perioadă de 72h consecutive;
Graficul de funcţionare a pompelor (includere şi oprire) pentru o perioadă de 72h
consecutive;
Graficul debitelor de apă în sistem (apa produsă şi apa consumată) pentru o
perioadă de 72h consecutive;

Varianta finală a simulării hidraulice se va coordona cu ApaSan.
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3.4.3. Detalierea reţelelor
Detalierea nodurilor reţelei, a căminelor de distribuţie se va face aplicînd principiile
raţionalităţii tehnice.
Ţevile de distribuţie se vor adopta din PE, vor avea pantă constructivă de cel puţin 1‰,
iar în locurile de schimbare a pantei se vor prevedea vane de golire şi respectiv de
evacuare a aerului.
Pe reţea vor fi amplasate vane pentru izolarea de tronsoane de 500-1000 m, vanele pot
fi aşezate şi direct în pămînt, dacă sunt vane realizate pentru aceasta.
Armăturile pe reţea se vor adopta din oţel sau PE, de calitate înaltă, cu o durată de viaţă
de 30-50 de ani.
Toate ţevile, armăturile şi rezervoarele de apă utilizate trebuie să deţină agremente
tehnice şi avizări care permit utilizarea acestora pentru construcţia sistemelor de
alimentare cu apă potabilă, în conformitate cu normativele în vigoare.
Varianta finală a detalierii reţelei se va coordona cu ApaSan.
3.5.

Staţia de tratare

Pentru localităţile unde nu există surse de apă de calitate potabilă se vor prevedea staţii
de tratare a apei. Acestea vor prezenta facilităţi ce au o eficienţă de tratare adecvată, au
costuri de operare suportabile de către populaţie şi nu necesită personal calificat pentru
întreţinere. Este preferabilă adoptarea staţiilor de tratare care nu necesită
aprovizionarea permanentă cu reagenţi şi cu un grad înalt de automatizare.
Compartimentul din proiectul de execuţie rezervat staţiei de tratare va include modul de
amplasare, schema tehnologică, detaliile constructive, iar în memoriul explicativ se va
descrie modul de funcţionare a staţiei, procesele tehnologice, necesarul de reactivi,
calulul costurilor de operare, personalul responsabil de exploatare necesar şi
responsabilităţile acestuia.
4. Cerinţe suplimentare faţă de proiect
4.1.
Setul de documente ce trebuie să fie incluse în varianta finală a
proiectului de execuţie
Proiectul de execuţie trebuie să cuprindă toate planşele necesare pentru înţelegerea în
detaliu şi executarea sistemului de alimentare cu apă: planuri, scheme, calcule, secţiuni.
Proiectantul va elabora şi prezenta Devizele de cheltuieli pentru execuţia lucrărilor de
construcţie în formele 1, 3 şi 7.
Proiectantul va elabora graficul de execuţie a lucrărilor de construcţie ce va include toate
etapele tehnologice pentru construcţia reţelelor, rezervoarelor, zonelor de captare,
termenii de execuţie a lucrărilor specifice, graficul de antrenare a muncitorilor pe şantier
etc. Graficul de execuţie se va executa utilizînd programele MS Project sau MS Excel.
Proiectantul va prezenta către ApaSan varianta finală a proiectului de execuţie în
următoarele forme:





3 seturi complete tipărite a proiectului de execuţie;
Variantele electronice ale memoriilor explicative (format .doc; .pdf), copiile
anexelor, avizelor (format .jpg; .tiff), planurile şi schemele generale ale sistemului,
desenele de execuţie (format .dwg);
Varianta finală a calculului hidraulic (format .net);
3 exemplare tipărite a graficului de execuţie a lucrărilor;
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Varianta electronică a graficului de execuţie a lucrărilor (format .xls; .mpp);
1 Set a devizului de cheltuieli tipărit, formele 3 şi 7;
Variantele electronice (format .doc) ale devizelor de cheltuieli, formele 1, 3, 7;

Documentele solicitate a se prezenta în format electronic se vor grupa în mape pe
tematici şi se vor copia pe un CD. Acesta se va înmîna împreună cu setul de documente
tipărit.
4.2.

Indicaţii specifice pentru executarea lucrărilor de construcţie

În scopul unei bune execuţii a lucrărilor de construcţie, Proiectantul va face indicaţii în
proiectul de execuţie şi memoriul explicativ asupra tuturor aspectelor ce pot influenţa
calitatea lucrărilor şi buna funcţionare a sistemului în general.
În timpul efectuării monitorizării de autor Proiectantul va fi responsabil să urmărească
conformitatea lucrărilor efectuate cu proiectul de execuţie.
4.3.

Indicaţii privind întreţinerea şi exploatarea sistemului de alimentare cu
apă

Proiectantul va descrie în memoriul explicativ prevederile speciale de întreţinere a
sistemului (verificări, reparaţii planificate, schiburi de piese ale utilajelor, al reagenţilor
staţiei de tratare, etc.), modul de exploatare corectă a elementelor sistemului şi a
sistemului în general.
De asemenea se va face o evaluare a personalului tehnic necesar pentru întreţinere,
specializările şi cerinţele minime faţă de aceştia.
4.4.

Costurile de exploatare a sistemului. Aproximarea tarifului pentru apă

Bazîndu-se pe calculele efectuate, Proiectantul va calcula necesarul de resurse pentru
exploatarea sistemului (energie electrică, reagenţi, piese de schimb, salariu angajaţi,
etc.) şi va indica şi preţul lunar acestora în MDL.
Se va efectua şi un calcul aproximativ al tarifului pentru apă.
4.5.

Verificarea de stat a proiectului şi obţinerea coordonărilor

Proiectantul este responsabil pentru efectuarea verificării de stat a proiectului şi
obţinerea tuturor coordonărilor necesare.
În cazul în care, datorită anumitor indicaţii de proiectare oferite de ApaSan, se va refuza
verificarea sau coordonarea proiectului, Proiectantul va informa despre aceasta ApaSan
în scris, explicînd în detaliu toate toate punctele ce nu permit acordarea unui aviz pozitiv
şi măsurile solicitate de către organele autorizate de a elibera aceste avize.
20.07.2012
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Formular de Ofertă
Elaborarea proiectelor de execuţie pentru construcţia sistemelor de distribuţie a apei
în 8 localităţi din mediul rural al Republicii Moldova

1. Informaţii despre companie
Întreprinderea
Forma de proprietate
Forma organizatorico-juridică
Director
Adresa
Telefon/ fax
e-mail

Activitatea principală
Data înregistrării
Seria şi nr. licenţei
Data şi nr. certificatului de
înregistrare
Data eliberării şi expirării licenţei
Cifra de afaceri 2009
Cifra de afaceri 2010
Cifra de afaceri 2011

2. Rechizite bancare
Denumirea completă a companiei
Codul poştal
Adresa juridică
Codul fiscal
Contul de decontare
Cod TVA
Denumirea băncii
Codul băncii
Telefon
Fax

1

3. Personalul angajat permanent al companiei
Categoria

Nr. de angajaţi la
01.01.2010

Nr. de angajaţi la
01.01.2011

Nr. de angajaţi la
01.06.2012

Directori
executivi/
echivalent
Management general
Personal administrativ
Ingineri licenţiaţi B2
Ingineri licenţiaţi B8a
Ingineri licenţiaţi C1
Ingineri nelicenţiaţi AAC
Ingineri licenţiaţi C4
Ingineri licenţiaţi C5
Devizieri

4.Personalul preconizat a fi implicat în lucrări
Nr.

Nume

Vechimea
în muncă
Ingineri-şef de proiect

Studii/ specializare

Atestare/
licenţa

Data
angajării

Calculul hidraulic
Detalierea reţelelor
Trasarea reţelelor
Reţele electrice

Automatizare

Specialist proiectare/ reabilitare sonde
Specialist construcţii aferente

2

5. Subcontractori (dacă vor fi)
Nr.

Compania
subcontractată

Tipul de lucrări spre a
fi subcontractate

Telefon de
contact

Adresa

6. Proiecte de referinţă relevante
Nr.

Obiectul/
sistemul
proiectat

Locaţie

Începutul/
sfîrşitul
lucrărilor

Valoare
contract

(Luna/ anul)

(MDL)

Client/
Finanţator

Persoana
de contact/
telefon
(Pentru
referinţă)

7. Oferta de preţuri unitare (fără TVA)
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tipul lucrărilor
Proiectarea sistemului de captare a apelor de
suprafaţă (izvoare)
Proiectarea sondelor noi
Renovarea sondelor existente
Proiectarea rezervoarelor de apă potabilă (construcţie
din beton armat ≤ 200m3)
Proiectarea rezervoarelor de apă potabilă (rezervor
metalic îngropat)
Proiectarea turnului de apă (inclusiv a platformelor)
Proiectarea staţiei de tratare a apei
Proiectarea reţelei de distribuţie a apei
Ridicarea topografică
Studiu geologic

u/m

Preţ unitar (MDL)

buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
km
1 ha
3 for/km

3

9. Lista anexelor
Nr. anexei
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6
Anexa 7
Anexa 8
Anexa 9
Anexa 10
Anexa 11
Anexa 12
Anexa 13
Anexa 14
Anexa 15

Denumirea anexei
Prezentare succintă a companiei
CV-ul directorului companiei
Copia certificatului de înregistrare
Copia licenţei de activitate şi a anexei acesteia
Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice
Copiile bilanţurilor contabile (forma nr. 1) din anii 2009, 2010, 2011,
vizate şi înregistrate de organele competente
Copiile rapoartelor de profit şi pierderi (forma nr. 2) din anii 2009,
2010, 2011
Copiile rapoartelor privind fluxul mijloacelor băneşti (forma nr. 4) din
anii 2009, 2010, 2011
Certificat (actualizat) privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de
bugetul naţional
Aviz (recent) de admitere a întreprinderii de a participa la licitaţie
eliberat de către Inspecţia de Stat în Construcţii
Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul tehnic
CV-ul şi copiile documentelor de atestare a inginerilor-şef de prioect
CV-ul şi copiile documentelor de atestare a inginerilor ce vor efectua
calculul hidraulic al reţelelor
CV-ul şi copiile documentelor de atestare a inginerilor ce vor efectua
detalierea reţelelor de distribuţie
CV-ul şi copiile documentelor de atestare a inginerilor ce vor elabora
compartimentele de proiectare/ reabilitare a sondelor

(bifaţi)

Eu, __________________, în calitate de reprezentant legal al _________________, confirm
pe propria răspundere că toate datele prezentate sunt actualizate şi corespund realităţii. Sunt
deplin conştient că orice informaţie inducătoare în eroare, eroare de completare sau
denaturare a informaţiilor oferite va duce la excluderea ofertei mele de participare la selecţie
sau la desfacerea contractului (în cazul în care informaţia eronată de descoperă mai tîrziu).

Data: ______________

Semnătura: ______________
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Tabel de documentare a recepţiei ofertelor

Elaborarea proiectului de execuţie pentru construcţia sistemului de
alimentare cu apă a satului xxxxxxx, r. xxxxxxx

Nr.

Ofertant

24.05.2013
10.06.2013

Data

Ora

Curier

Semnătură

Expedierea invitaţiilor şi începutul procedurii de licitaţie
(ora 12.00) Termenul limită de recepţie a ofertelor

1

EVALUATION OF OFFERS
OBJECT:
DESIGN WORKS FOR WATER SUPPLY SYSTEMS IN 8 LOCALITIES IN RURAL MOLDOVA
Date: 06.07.2012
Author: NCU, IIS
1.

TIME FRAME

Date of invitation:
June 15, 2012

2.

Deadline for submission:
July 02, 2012, 12:00

LIST OF COMPANIES WHO SUBMITTED THEIR OFFERS

Name of the Companies
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Company name
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Contact persons
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Envelopes duly sealed and signed
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

EVALUATION OF THE OFFERS

3.1

INFORMATION ABOUT COMPANY

NR

3.

INFORMATION

Contact phone
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

Time of presentation
June 29, 2012 at 16:30
July 02, 2012 at 11:05
July 02, 2012 at 11:15
July 02, 2012 at 11:38
July 02, 2012 at 11:55

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

1

Director

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

2

Registration date

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

3

License issue
/expiration date

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

4

Turnover for the year
2009

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

5

Turnover for the year
2010

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

6

Turnover for the year
2011

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

1

NR

3.2

1
2
3
4
5

INFORMATION ABOUT PERSONNEL, ACTUAL 2012
INFORMATION
Director and general
manager,
Administrative personnel
Other specialists
Total personnel ,2012
Total personnel ,2010

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

1

1

1
7
9
8

1
7
9
6

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

3

3

2

7
14
24
23

2
7
12
12

15
9
26
26

xxxxxx presented CV only for director, for other personnel only attestation document was presented.
xxxxxx presented CV for 3 key persons, for others only attestation document was presented.
xxxxxx presented CV for 4 key persons, for others mentioned in the list-nothing.
xxxxxx presented CV for of director and all 15 personnel, involved in process of project design
xxxxxx presented CV for key personnel, with the exception of 2 persons

NR

3.3

INFORMATION ABOUT KEY PERSONNEL INVOLVED
INFORMATION

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

1

Chief project engineer

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

2

Hydraulic calculation

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

NR

3.4

REFERENCES FOR PROJECTS
INFORMATION

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

1

Relevant WS projects

8

15

7

7

5

2

Total references

8

18

11

8

8

xxxxxx the design was done for investments in 8 villages for xxxxxx.

4

FINAL APRECIATION OF BIDS AND ADJUDECATION PROPOSAL

Based on the above analysis, we consider all 5 bidders as sufficiently professional, experienced and able to
execute the tendered design works. Taking into consideration that the volume of work for designing 8 water
supply systems is quite big it is foreseen to involve all the companies in the process, as one company will not be
able to do more than 2 projects in paralel.
By assessing the capacities and experience of the companies versus the complexity of the design to be done
the following appreciation was done:

NR

OBJECT

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

1

Şerpeni

+

-

+

+

+

2

Trebujeni

+

+

+

+

+

3

Căbăieşti

+

-

+

-

+

4

Cărpineni

+

-

+

+

+

5

Bolţun

+

-

+

+

+

6

Vulcăneşti

+

-

+

-

+

7

Mileşti

+

-

+

-

+

8

Micleuşeni

+

+

+

-

+

+

+
-

The company bided for the object and is evaluated as able to do it
The company bided for the object but is evaluated as unable to do it
The company did not bid for the object

NR

By comparing the unit prices of the companies and assuming the upper evaluation the following adjudication
proposal occurs:

OBJECT

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

1

Şerpeni

2

Trebujeni

3

Căbăieşti

4

Cărpineni

+

5

Bolţun

+

6

Vulcăneşti

+

7

Mileşti

+

8

Micleuşeni

xxxxxxxxx

+
+
+

+

The final price offer per object will be established after the selected companies will receive the detailed technical
task.

Approved by Jonathan Hecke ______________________

