
  
ANUNŢ  - 032 

de participare inclusiv pentru procedurile de  
preselecţie/procedurile negociate 

  

privind achiziţionarea  Utilaj pentru ID10/0,4 kV prin procedura de licitație restrînsă. 
                
                                                                         (se indică obiectul achiziţiei)  

  
Prin procedura de achiziţie este aplicată sub incidența actului normativ: 

Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 

74/2020 din 21.05.2020____________________________________________________________ 
(tipul procedurii de achiziţie) 

1. Denumirea entităţii contractante: SA  ,,RED- NORD 

2. IDNO: 1003602006563 

3. Adresa: MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ştefan cel Mare, 180 „A” 

4. Numărul de telefon/fax: tel: +373 231 53100,  fax:  +373 231 53118 

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială a entităţii contractante: anticamera@rednord.md 

______________________________________________________________________ 
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de 

atribuire: Сondiţiile și documentația de atribuire pentru licitaţie le puteţi vizualiza pe site: 

www.rednord.md, la rubrica  Achiziții  2023. 
7. Tipul entităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că entitatea 

contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): 

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic  
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 

procedura de achiziţie sectorială privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri/servicii/lucrări: 
  

  

Nr.  

Lot 
Cod CPV 

Denumirea 

bunurilor/ 

serviciilor/lucrărilor 

Cantitate/ 

Unitate 

de 

măsură 

Descrierea 

achiziției 

Valoarea 

estimată, 

fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte) 

1 31682310-6 
Utilaj ID-0,4 kV,            

PT76C25 
1  un   

Conform caietului de 

sarcini 

1 080 000  

 

2 31682310-6 
Utilaj ID-10-0,4 kV,            

PT51BR3 
1 un   

Conform caietului de 

sarcini 

245 000 

 

3 31682310-6 
Utilaj ID-10-0,4 kV,            

PT72DN17 
1 un   

Conform caietului de 

sarcini 

715 000 

 

4 31682310-6 
Utilaj ID-10-0,4 kV,            

PT457CCR18 
1 un   

Conform caietului de 

sarcini 

445 000 

 

5 31682310-6 
Utilaj ID-10-0,4 kV,            

PT101ED15 
1 un   

Conform caietului de 

sarcini 

870 000 

 

6 31682310-6 
Utilaj ID-10-0,4 kV,            

PT268FR6 
1 un   

Conform caietului de 

sarcini 

685 000 

 

7 31682310-6 
Utilaj ID-10-0,4 kV,            

PT512SG110 18 
1 un   

Conform caietului de 

sarcini 

515 000 

 

8 31682310-6 
Utilaj ID-10-0,4 kV,              

PT342ZTO10 
1 un   

Conform caietului de 

sarcini 

585 000 

 

9 31682310-6 
Utilaj -ID 10 kV 

PT86DT11 
1 un   

Conform caietului de 

sarcini 

760 000 

 

                                                          total: 9 un 
Valoarea estimata 

totala, lei fara TVA 
5 900 000 

 

tel:%2B373%20251%2024279
mailto:anticamera@rednord.md
mailto:rednord@rednord.md


9. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului 
principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor şi serviciilor:  

- Pentru mai multe  loturi; 
 
10. După caz, orice garanţii solicitate: - Garanția de bună execuție a contractului, obligatoriu, 

cuantumul: 5% din valoarea totală a contractului, va fi achitată până la semnarea contractului. 

11. Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimiterile la dispoziţiile care le conţin:  
achitarea se va efectua în termen de până la 30 zile, după livrarea bunurilor. 

12. În cazul procedurilor de preselecţie, se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, 

numărul maxim al acestora:Nu aplică. 
13. În cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, dialogului competitiv şi 

parteneriatului pentru inovare, se indică, după caz, recurgerea la o procedură care se derulează în etape 
succesive pentru a reduce în mod progresiv numărul de oferte care urmează să fie negociate sau de soluţii care 

urmează să fie discutate: Nu aplică 

          14. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va 

selecta): Pentru mai multe  loturi; 

15. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit. 
______________________________________________________________________ 

(se admite sau nu se admite) 

16. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitate: conform caietului de sarcini 

17. Termenul de valabilitate a contractului: Pînă la îndeplinirea obligațiilor contractuale. 
18. Contract de achiziţii sectoriale rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în 

cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu 
______________________________________________________________________ 

(da sau nu) 

  
19. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte 

administrative (după caz): Nu 
______________________________________________________________________ 

(se menţionează respectivele acte cu putere de lege şi acte administrative) 

 

  
20. Scurtă descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici şi a criteriilor de selecţie:  
  

Nr.  
crt. 

Descrierea cerinţei Modul de demonstrare a cerinţei Nivelul minim/ obligativitatea 

1. Conform cerințelor 

caietului de sarcini (C.S.) 

Documentar, semnat și ștampilat, conform 

solicitărilor C.S. 

obligatoriu 

  
21. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei deschise, restrânse şi a procedurii 

negociate), după caz: Nu aplică  

22. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificaţi dacă se va utiliza acordul-cadru, 

catalogul electronic, sistemul dinamic de achiziţie sau licitaţia electronică): Nu aplică 

          23. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): Nu aplică. 

24. Ofertele se prezintă în valuta: Nu aplică. 

25. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Conform Modalității de apreciere și 

punctare a performanțelor tehnice și economico-financiare, parte componentă a caietului de sarcini. 
26. Factorii de evaluare celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderea 

lor: 

  

Nr.  
crt. 

Denumirea factorului de evaluare Ponderea, % 

 1 Nu se aplică  

  
27. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

- până la: (ora exactă) [ora exactă] 16.00 

- pe: (data) 25.04.2023; 
28. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 



______________________________________________________________________ 

29. Termenul de valabilitate a ofertelor: 120 zile 

          30. Locul deschiderii ofertelor: mun. Bălţi,str. Ştefan cel Mare, 180 „A”, la data de 27.04.2023, ora 13.00.  
Ofertele întârziate vor fi respinse.  
31. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au 

dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepţia cazului în care ofertele au fost depuse în mod electronic. 

32. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de articipare: romană și rusă 

33. Respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene 

şi/sau de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene: Nu aplică 

______________________________________________________________________ 
(se specifică denumirea proiectului şi/sau programului) 

  
34. Denumirea şi adresa organismului competent în soluţionarea contestaţiilor:  
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor 
Adresa: mun.Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; 
Tel/Fax/e-mail: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md  
35. Data/datele şi referinţa/eferinţele publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 

contractul/contractele la care se referă anunţul respectiv (dacă este cazul): Nu aplică 

36. În cazul achiziţiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunţurilor viitoare:Nu aplică 

37. Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: -
Nr.032 din 29.12.2022 

38. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare:_20.03.2023 
39. În cadrul procedurii de achiziţie sectorială se va utiliza/accepta: 

  

 

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu 

Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare Da 

Sistemul de comenzi electronice Nu 

Facturarea electronică Da 

Plăţile electronice Da 

  
40. Alte informaţii relevante: 
______________________________________________________________________ 
  
  
Preşedintele grupului de lucru ______________________________ Viorel CORBU 
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