
ANUNȚ 

Privind inițierea licitaţiei restrînse 

Cu privire la: 

Procurarea energiei electrice pentru consum tehnologic și pierderi de energie 

electrică în rețeaua electrică de distribuție  

 

Beneficiar – SA "RED-Nord"  
Moldova, 3100, m. Bălţi, 
str. Ştefan cel Mare, 180 „A” 
tel. /fax   +(373-231) 53-100    53-118. 

Data anunţării:  06 februarie  2019. 

Data -limită:   13 februarie 2019 ora 17.00. 

Scrisorile cu exprimarea interesului pentru procedura de achiziție se prezintă în 
colet sigilat pe adresa: mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 180 A  

Deschiderea scrisorilor cu exprimarea interesului pentru procedura de achiziție:   
14 februarie  2019  ora 14.00 

Cantitatea de energie electrică necesară de a fi procurată este pentru perioada 
01.04.2019 – 31.03.2020. 

Nedepunerea documentelor solicitate la timp, în orice fază a procedurii, va duce 
la excluderea din procedură. 

Limba de comunicare a procesului de achiziție va fi limba romana și rusă după 
caz dacă este acceptată de ambele părți (și, în măsura în care este posibil, engleza, 
în beneficiul GO – Grupului de Observatori).  

Documentele pot fi depuse și în limba rusă, numai dacă sunt însoțite de o 
traducere în limba romana și/sau engleză. Toată corespondența se va face în limba 
romană (și/sau în limba engleză). 

 

Relații la telefoanele: 0231 53 100; 0231 53 102;   0231 53 156; fax 0231 53 118. 

e-mail: anticamera@rednord.md 

 

Director general interimar                                             Valeriu GRUMEZA 

 

 

 

 

 

mailto:anticamera@rednord.md


Condițiile licitației: 

   Prin prezenta, SA „RED-Nord” Vă aduce la cunoștință despre inițierea procedurii de 
concurs, în două etape distincte (restrînse), pentru procurarea energiei electrice, pentru 
consum tehnologic și pierderi în rețeaua electrică de distribuție.  

   La prima etapă, unde se aplică procedura de preselecţie, participă toți comercianţii şi 
furnizorii de energie electrică, deținători de licență pentru furnizarea energiei electrice, 
care își vor exprima interesul pentru a participa la licitația dată printr-o scrisoare de 
intenție care va conține informația solicitată mai jos. 

   Prima etapă va servi autoritatea contractantă întru întocmirea unei liste de furnizori 
precalificați de energie electrică.                                                                                                                                                                                                         

   La a doua etapă participă numai operatorii economici care au îndeplinit condiţiile de 
preselecţie și sunt selectaţi de către SA „RED-Nord". 

   Întru întocmirea unei liste de furnizori precalificați, ofertanții trebuie să prezinte 
următoarea informație și să dispună de următorii parametri: 

• Informaţii generale:  

- Copia certificatului de înregistrare.  

• Criterii tehnice: 

- Sursa de energie electrică (centrală electrică proprie, cumpărare din piață, import 
(din ce ţară), altele); 

- Livrarea energiei electrice în condiţiile DAF; 
• Experiența companiei și indicatorii financiari ai companiei: 

- O copie a certificatului de înregistrare fiscală; 
- Dovada experienței în furnizarea energiei electrice;  
- Dovada lipsei datoriilor companiei față de bugetul de stat; 
- Copia raportului financiar pentru ultimii doi ani. 

• Companiile vor prezenta o declarație precum că nu se află în una din următoarele 
situații: 

- sunt în stare de faliment sau în proces de lichidare și/sau și-au suspendat 
activitatea economică; 

- nu-și îndeplinesc obligațiile de achitare a contribuțiilor de asigurare socială sau a 
impozitelor în conformitate cu prevederile legale ale țării în care sunt înregistrate 
sau ale țării Autorității contractante sau ale țării în care se va realize contractul. 

   Criteriile din această secțiune sunt cumulative. Fără excepții, nici o parte interesată nu 
va putea trece la următoarele etape ale procedurii decît dacă furnizează toată informația 
solicitată. 

 

 

 


