
 

 

ANUNȚ DE CONSULTARE A PIEȚEI 

 

S.C. Compania Regionala de Apă Bacău S.A., Beneficiar al Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii 
de apă și apă uzată în județul Bacău, proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional 

Infrastructură Mare 2014-2020, demarează consultarea pieței având ca scop generarea de opinii, 

sugestii, observații, propuneri ori recomandări cu privire la documentația de atribuire pentru 

următoarele contracte de lucrări care includ: 
a) Lucrari de constructie; 

b) Furnizare si montaj utilaje si echipamente tehnologice; 

c) Testare si punere in functiune; 

d) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garantie.  

 

BC-CL-01 Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare 

din Municipiul Bacău 

Valoare estimata = 91.048.679,00  RON  

Valoarea estimata a contractului nu include sumele reprezentand "cheltuieli diverse si neprevazute". 

 

Lucrările ce se vor executa prin acest contract sunt împărțite astfel : 

Lot 1 - Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare din 

Municipiul Bacău, zona Nord 

Executia lucrarilor si punerea in functiune a instalatiilor pentru Lot 1 este de 20 luni din care pentru Sector 

1 si Sector 2 in primele maxim 14 luni 

Valoare estimată Lot 1 = 43.360.286,00 RON 

Perioada de Garantie este de 36 luni. 

 

Lot 2 - Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare 

din Municipiul Bacău, zona Sud 
Executia lucrarilor si punerea in functiune a instalatiilor pentru Lot 2 este de 20 luni din care pentru Sector 

1, Sector 2 si Sector 4 in primele maxim 14 luni 

Valoare estimată Lot 2 = 47.688.393,00 RON 

Perioada de Garantie este de 36 luni. 

 

BC-CL-11  Extinderea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Garleni si 

Hemeius 

Valoare estimata = 77.030.526,00 RON 

Valoarea estimata a contractului nu include sumele reprezentand "cheltuieli diverse si 

neprevazute". 
 

In cadrul contractului sunt definite 2 sectoare de lucrări dupa cum urmeaza: 

Sector 1. UAT Garleni 

- Inființare reţea de distribuţie apă, inclusiv branșamente și hidranți 

- Execuție stații de repompare apă 

- Extindere rețea de canalizare, inclusiv racorduri si camine de vizitare 

- Construcție staţii de pompare apă uzată și conducte de refulare aferente  

 

Sector 2. UAT Hemeius 

- Executie conducta de aductiune de la SP Margineni la GA2 Hemeius 

- Extindere reţea de distribuţie apă, inclusiv bransamente si hidranti 

- Extindere rețea de canalizare, inclusiv racorduri si camine de vizitare 

- Construcție staţii de pompare apă uzată și conducte de refulare aferente  



 

Executia lucrarilor si punerea in functiune a instalatiilor este de 24 luni din care pentru Sectorul 2 

in primele maxim 14 luni. 

Perioada de Garantie este de 36 luni. 

 

BC-CL-12 Extinderea  retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Barsanesti, 

Magiresti si Zemes 

Valoare estimata = 41.883.866,00 RON 

Valoarea estimată a contractului nu include sumele reprezentand "cheltuieli diverse și 

neprevazute" 

 

In cadrul contractului sunt definite 3 sectoare de lucrari dupa cum urmeaza: 

Sector 1. UAT Magiresti 

- Extindere reţea de distribuţie apă, inclusiv camine de vane, bransamente si hidranti 

- Reabilitare reţea de distribuţie apă, inclusiv camine de vane, bransamente si hidranti 

- Reabilitare statii de pompare apa potabila pe reteaua de distributie 

- Constructie statii de pompare apa potabila pe reteaua de distributie 

- Extindere rețea de canalizare, inclusiv racorduri si camine de vizitare 

- Construire staţii de pompare apă uzată și conducte de refulare aferente  

 

Sector 2. UAT Barsanesti 

- Realizare reţea de distribuţie apă, inclusiv camine de vane, bransamente si hidranti 

 

Sector 3. UAT Zemes si UAT Moinesti 

- Realizare conducta de aductiune, inclusiv camine de vane 

- Extindere reţea de distribuţie apă, inclusiv camine de vane, bransamente si hidranti 

- Extindere rețea de canalizare, inclusiv racorduri si camine de vizitare 

- Construire staţii de pompare apă uzată și conducte de refulare aferente  
 

Executia lucrarilor si punerea in functiune a instalatiilor este de 24 luni din care se vor executa cu 

prioritate lucrarile cuprinse in Sectorul 1 si Sectorul 2 in primele maximum 14 luni de la data de 

incepere a contractului. 

Perioada de Garantie este de 36 luni. 

 

BC-CL-18 Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare 

în Măgura, Nicolae Bălcescu si Filipești 

Valoare estimata = 66.343.691,00 RON 

Valoarea estimata a contractului nu include sumele reprezentand "cheltuieli diverse si 

neprevăzute". 
 

Contractul a fost impartit in 3 sectoare de lucru, definite dupa cum urmeaza: 

Sector 1.  UAT Măgura 

- Conducte de aductiune (2 buc.) 

- Extindere reţea de distribuţie apă, inclusiv bransamente si hidranti 

- Extindere rețea de canalizare, inclusiv racorduri si camine de vizitare 

- Construcție staţii de pompare apă uzată și conducte de refulare aferente  

 

Sector 2. UAT Nicolae Bălcescu 

- Extindere reţea de distribuţie apă, inclusiv bransamente si hidranti 

- Construcție stație nouă de repompare apă tip booster 

- Extindere rețea de canalizare, inclusiv racorduri si camine de vizitare 

- Construcție staţii de pompare apă uzată și conducte de refulare aferente  



- Reabilitare SPAU A din satul Valea Seacă 

 

Sector 3. UAT Filipești 

- Extindere rețea de canalizare, inclusiv racorduri si camine de vizitare 

- Construcție staţii de pompare apă uzată și conducte de refulare aferente  

 

Executia lucrarilor si punerea in functiune a instalatiilor este de 24 luni din care se vor executa cu 

prioritate sectoarele 2 si 3 iar lucrarile aferente sectorului 2 se vor executa in primele 11 luni. 

Perioada de Garantie este de 36 luni. 

 

 

DATA LIMITA TRANSMITERE PROPUNERI  

 

BC-CL-01 Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare din 

Municipiul Bacău 22.07 

 

BC-CL-11  Extinderea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Garleni si 

Hemeius 25.07 

 

BC-CL-12 Extinderea  retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Barsanesti, 

Magiresti si Zemes 21.07 

 

BC-CL-18 Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în 

Măgura, Nicolae Bălcescu si Filipești 26.07 

 

 

DATA LIMITA CONSULTARE  

 

BC-CL-01 Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare din 

Municipiul Bacău 05.08 

 

BC-CL-11  Extinderea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Garleni si 

Hemeius 05.08 

 

BC-CL-12 Extinderea  retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Barsanesti, 

Magiresti si Zemes 04.08 

 

BC-CL-18 Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în 

Măgura, Nicolae Bălcescu si Filipești 09.08 
 

 

                                  


