A) Achiziții de bunuri, de lucrări și de servicii destinate realizarii Planului de Investitii ale Regiei Apă Canal - Orhei pentru anul 2022 (mii lei
F/TVA)
n/o obiectul achizițiilor planificate, conform CPV
CPV
Denumirea conform CPV
Total an
1 Materiale
45453000-7
Lucrări de reparaţii generale şi de renovare
405.2
2 Generatoare electrice
31122000-7
Generatoare electrice
241.6
3 Gazometre
45231222-7
Gazometre
23.2
4
45453000-7
Lucrări de reparaţii generale şi de renovare
73.0
5
45453000-7
Lucrări de reparaţii generale şi de renovare
573.0
Total achiziții
1316.0

B) Achiziții de bunuri, lucrări și servicii destinate asigurării activității normale și continue a întreprinderii reieșind din planurile de reparație capitală,
curentă, de deservire, de întreținere și de exploatare a mijloacelor fixe ale Regiei Apă Canal - Orhei S.A. pentru anul 2022 (mii lei F/TVA)
n/o obiectul achizițiilor planificate
CPV
Denumirea conform CPV
Total an
1 Combustibili
09100000-0
Combustibili
899.6
2 Anvelope
34900000-6
Diverse echipamente de transport și piese auto
97.4
3 Acumulatoare
12.6
4 Piese de schimb
60.0
5 Materiale garaj
3.0
6 Materiale electrice
31681410-0
Materiale electrice
55.8
7 Materiale pentru sistemul de apă
44115210-4
materiale pentru instalații de apă și canalizare
133.8
8 Materiale reactivi chimici
33696300-8
Reactivi chimici
116.7
9 Materiale pentru sistemul de canalizare
44115210-4
materiale pentru instalații de apă și canalizare
126.0
10 Materiale pentru instalarea contoarelor
44115210-4
materiale pentru instalații de apă și canalizare
12.4
11 Servicii de intreținere și reparație a mijloacelor fixe
50230000-6
Garaj -EME
Servicii de reparație și de întreținere și servivii conexe pentru transportul
200.0
rutier și
11 Servicii de intreținere și reparație a mijloacelor fixe
50000000-5
Servicii de reparație și întreținere
189.6
12 Asigurarea obligatorie de răspundere civilă
66514100-7
asigurare pentru transport
43.5
13 Servicii prestate de organizaţii comerciale, profesionale
98110000-7
şi specializate
Servicii prestate de organizaţii comerciale, profesionale şi specializate
100.9
14 Servicii telefonie mobilă
64200000-8
servicii de telecomunicații
25.4
15 Servicii internet
72400000-4
Servicii de internet
27.8
16 Servicii verificare metrologică contoare
50411100-0
Servicii de reparație și de întreținere a contoarelor de apă
18.0
17 servicii de reparațiea fotocolorimetrelor kfk2 și kfk3
50000000-5
Servicii de reparație și întreținere
0.0
21 Alte servicii prestate de terți
98110000-7
Servicii prestate de organizaţii comerciale, profesionale şi specializate
79.3
22 Carbuni, lemne
09111100-1, 03413000-8
Cărbune, Lemn de foc
6.3
23 Imbrăcăminte de protecție
35113400-3
îmbrăcăminte de protecție și securitate
135.7
24 echipamente de protectie
18143000-3
echipamente de protecție
0.0
25 săpun
33711900
săpun
9.7
26 Detergenți
39831200-8
detergenți
12.4
27 alimentație de protecție
15500000-3
produse lactate
83.0
28 ciai, zahăr
15800000-6
diverse produse alimentare
20.4
29 complectarea truselor medicale
33690000-3
diverse medicamente
12.6
34 Alte măsuri în domeniul SSM neprevăzute
10.2
35 Obiecte de mică valoare și scurtă durată
44510000-8
Scule (instrumente de muncă)
153.9
36 Formulare tipizate
0.2
37 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului
50343000-1
video
Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului video
87.0
38 Sisteme de navigare şi de poziţionare globală (GPS
38112100-4
sau echivalente)
Sisteme de navigare şi de poziţionare globală (GPS sau echivalente)
24.2
Total achiziții
2757.4
C) Achiziții de bunuri, de lucrări și de servicii destinate asigurării necesităților comerciale, generale și administrative ale Regiei Apă Canal - Orhei
pentru anul 2022 (mii lei F/TVA)
n/o obiectul achizițiilor planificate, conform CPV
CPV
Denumirea conform CPV
Total an
1 Materiale
1.6
2 Rechizite de cancelarie
33.6
3 Servicii de întreținere și reparație a mijloacelor fixe
50000000-5
Servicii de reparație și întreținere
74.4
4 Servicii pază
3.9
5 Servicii ținerea registrului
2.1
6 Servicii OMVSD
12.0
7 Servicii audit
79212100-4
Servicii de auditare financiară
60.0
8 Servicii pregătirea și perfecționarea cadrelor
12.0
9 Servicii telefonie mobilă
64200000-8
servicii de telecomunicații
48.2
10 Servicii internet
72400000-4
Servicii de internet
5.7
11 Servicii deservire pagina Web
2.0
12 Servicii în domeniul protecției muncii
9.3
13 Cheltuieli de reprezentare
1.2
14 Protecția muncii
74.5
15 Obiecte de mică valoare și scurtă durată
44510000-8
Scule (instrumente de muncă)
28.8
16 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului
50343000-1
video
Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului video
3.0
17 Servicii de abonare
79980000-7
Servicii de abonare
9.0
18 Pachete software de analiză financiară şi contabilitate
48440000-4
Pachete software de analiză financiară şi contabilitate
18.0
Total achiziții
399.3

