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Ca urmare a finalizării procedurii de achiziție publică, derulată de Operatorul Regional ACET S.A. Suceava în 

vederea atribuirii, prin licitație deschisă, a contractului SV-F6 „Furnizare echipamente încărcare și 

manipulare nămol”, în conformitate cu reglementările în vigoare în domeniul achizițiilor publice/sectoriale, 

ACET S.A. Suceava informează publicul general asupra faptului că oferta declarată câștigătoare în cadrul 

acestei proceduri de atribuire este cea depusă de BERGERAT MONNOYEUR S.R.L. 

Prin urmare, pe 16 iunie 2021, ACET S.A., având calitatea de Entitatea contractantă/Achizitor, și Furnizorul 

BERGERAT MONNOYEUR S.R.L. au semnat contractul SV-F6, al cărui obiect îl constituie furnizarea de 

echipamente pentru încărcarea și manipularea nămolului procesat și deshidratat, rezultat în urma tratarii apelor 

uzate ce se realizează în stațiile de epurare din aria de operare a Operatorului Regional ACET S.A.. 

Concret, aceste echipemente operaționale constau în: 

- echipamente pentru încărcare și manipulare nămol tip I – 4 buc. 

- echipamente pentru încărcare și manipulare nămol tip II – 1 buc. 

Totodată, în baza acestui contract, Furnizorul BERGERAT MONNOYEUR S.R.L. va asigura montajul 

echipamentelor achiziționate, punerea lor în funcțiune, instruirea personalului de exploatare al ACET S.A. și 

asistența tehnică pentru întreținere și reparații în perioada de garanție a echipamentelor. 

Valoarea atribuită a contractului SV-F6 este de 2.141.860 lei (fără TVA). 

Durata de execuție a Contractului este de maxim 12 luni de la data de începere a activităților aferente, respectiv 

5 iulie 2021, conform Ordinului de Începere emis de Achizitor. 

Obiectivul general urmărit prin achiziționarea echipamentelor prevăzute prin acest contract de furnizare, este 

întărirea capacității de operare a infrastructurii de apă/apă uzată de către Operatorul Regional al serviciilor de 

apă și apă uzată din județul Suceava, prin dotarea tehnică corespunzătoare a sectoarelor de exploatare ale ACET 

SA, și, implicit, îmbunătățirea calității serviciilor furnizate. 

Contractul de furnizare SV-F6 este o componentă a Proiectului major „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă 

uzată din Județul Suceava în perioada 2014-2020”, cofinanțat din Fondul de Coeziune, prin Programul 

Operațional Infrastructura Mare 2014 – 2020, conform contractului de finanțare nr. 295/16.12.2019. 
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