
Invitaţie 

Î.S.”Moldelectrica” invită toţi furnizorii şi producătorii de energie electrică la exprimarea

interesului  pe  baza  criteriilor  și  condițiilor  menționate  în  Filşierul  1,  la  concursul  pentru

selectarea furnizorilor potenţiali de energie electrică pentru acoperirea pierderilor tehnologice în

sistemul reţelilor de trasport la parametrii din tabel.  

Tabelul 1.

Nr. Paramentri

1. Volumul energiei electrice pînă la 120 mln. kWh /an

2. Perioada 12 luni (01.04.2017 – 31.03.2018)

3. Volumul maxim lunar pînă la 10 mln. kWh /lună

4.
Curbele de sarcină tipice pentru zilele

de lucru și de odihnă și programul
pentru iarnă și vară

se anexează 

Termenul  limită  de  depunere  a  intenţiei-  03.02.2017  ora  1400 la  adresa
cancelar@moldelectrica.md

Persoana de contact         _____ Cuşnir Ivan___________________________________

Telefon/fax:                     _____ Tel: 0 22     253 567____Fax: 0 22     253 372___________

Email:                              ______cusnir  @moldelectrica.md_______________________

Fisierul 1

 Criterii și documentele solicitate pentru întocmirea unei liste de potenţiali furnizori.

Lista potențialilor furnizorilor de energie electrică va fi întocmită conform criteriilor și

condițiilor prezentate mai jos:

 Informații generale:
- Copia certificatului de înregistrare.

 Criterii tehnice:
- Sursa  de  energie  electrică  (centrală  electrică  proprie,  capacități  de  acumulare,

import (din ce țară), altele);
- Dovada că respectivul furnizor dispune de un volum suficient de energie si putere

electrică  pentru  acoperirea  curbelor  de  sarcini  anexate  si  cu  posibilitatea  de
echilibrare a lor;

- Disponibilitatea  capacității  de  interconexiune  pe  perioada  de  valabilitate  a
contractului, MW (pentru furnizorii din afara Republicii Moldova);

- Livrarea energiei electrice în condițiile DAF;
- Dovada disponibilității energiei și puterii;

 Experiența companiei și indicatorii financiari ai companiei:
- O copie a certificatului de înregistrare fiscală;
- Dovada experienței în furnizarea energiei electrice (ani);
- Dovada lipsei datoriilor companiei față de bugetul de stat;
- Copia raportului financiar pentru ultimii doi ani.

mailto:cancelar@moldelectrica.md


 Companiile vor prezenta o declarație precum că nu se află în una din următoarele
situații:
- nu  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 realiza contractul.
 

Tabelul 2 . Graficele caracteristice de sarcină pentru perioada de iarnă-vară, (MWh)

Ora

Iarna Vara

Zi
lucrătoare

Zi de
odihnă

Zi
lucrătoare

Zi de
odihnă

0-1 14 13 10 9
1-2 14 13 10 10
2-3 14 13 10 10
3-4 14 13 10 10
4-5 14 13 11 10
5-6 15 13 11 9
6-7 17 13 12 10
7-8 17 14 12 11
8-9 17 14 13 11
9-10 18 14 13 11
10-11 17 14 13 12
11-12 16 14 13 12
12-13 15 14 13 12
13-14 15 14 13 12
14-15 16 14 13 11
15-16 16 15 12 11
16-17 18 16 12 11
17-18 18 17 12 12
18-19 17 17 13 12
19-20 16 17 14 13
20-21 16 15 13 12
21-22 15 14 12 11
22-23 15 13 11 10
23-24 14 12 10 10

Total zi 378 339 286 262
Total
lună

10 989 8 364



Procedura de licitaţie

1. Etapele procedurii
Etapele procedurii de licitației a energiei electrice sunt menţionate după cum urmează:

Etapa 1: Invitația de a-și exprima interesul față de licitație 
Etapa 2: Identificarea şi elaborarea unei liste de potentiali furnizori: max. 2 săptămâni;
Etapa 3: Înaintarea Cererilor de oferte și recepționarea acestora (max. 4 săptămâni):

o Perioadă obișnuită: 3 săptămâni;
o Perioadă extinsă (dacă sunt mai puțin de 2 oferte): + 1 săptămână;

Etapa 4: Evaluarea ofertelor: max. 1 săptămână;
Etapa 5: Negocierile asupra pretului: 1 saptam  â  na;
Etapa 6: Anunțarea întreprinderii/întreprinderilor câstigătoare imediat dupa terminarea 

negocierilor.

2. Informațiile public disponibile. 
Î.S.”Moldelectrica” va posta pe pagina web urmatoarele informații relevante legate de

procedură, inclusiv:
-Descrierea procedurii;
- Lista furnizorilor licențiați cărora le-a fost transmisă oficial invitația de participare la

Etapa2: „Identificarea listei de potenţiali furnizori”;
-Lista documentelor ce urmează a fi prezentate de către agenţii economici - participanți la

procedura de licitație;
-Lista companiilor incluse în lista de potenţiali furnizori (după Etapa 2) invitate la Etapa

3 ”Cererea de oferte”;
-Specificațiile tehnice detaliate pentru energia și puterea solicitată.
-Criteriile de atribuire a contractului.
-Numărul de oferte precum și o descriere succintă a ofertelor tehnice.

3.  Criteriile  și  documentele  solicitate  pentru  intocmirea  unei  liste  de  potentiali
furnizori.

Lista  potențialilor  furnizori  de  energie  electrică  va  fi  întocmită  conform criteriilor  și
condițiilor prezentate mai jos:

 Informații generale:
o Copia certificatului de înregistrare.

 Criterii tehnice:
o Sursa  de  energie  electrică  (centrală  electrică  proprie,  capacități  de  acumulare,

import (din ce țară), altele);
o Dovada că respectivul furnizor dispune de un volum suficient de energie electrică

(ce anume înseamnă volum suficient va fi determinat de operatorul de reţea);
o Disponibilitatea  capacității  de  interconexiune  pe  perioada  de  valabilitate  a

contractului, MW (pentru furnizorii din afara Republicii Moldova);
o Livrarea energiei electrice în condițiile DAF;
o Dovada disponibilității energiei și puterii;

 Experiența companiei și indicatorii financiari ai companiei:
o O copie a certificatului de înregistrare fiscală;
o Dovada  experienței  în  furnizarea  energiei  electrice  (stabilită  în  ani  de  către

operatorul de retea);
o Dovada lipsei datoriilor companiei față de bugetul de stat;
o Copia raportului financiar pentru ultimii doi ani.



 Companiile vor prezenta o declarație precum că nu se află în una din următoarele
situații:
o sunt  în  stare  de  faliment  sau  în  proces  de  lichidare  și/sau  și-au  suspendat

activitatea economică;
o 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 realiza contractul.

4. Cererea de oferte

Furnizorii incluși în lista potentialilor furnizori vor primi cererea de oferte expediată de
operatorul de retea.

În cererea de oferte, operatorul de reţea va informa potențialii ofertanți cu privire la:
 Programul procesului de licitație, inclusiv termenul-limită de primire a ofertelor cu 

privire la volumul si puterea electrică și data când vor fi selectați câștigătorii.
 Criteriile și condițiile de acceptare, evaluare și atribuire a ofertelor.
 Specificațiile tehnice detaliate pentru energia electrică și capacitatea necesară în 

cadrul procesului de licitație, care trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:
- Volumul cererii de energie electrică, MWh
- Sarcina lunară maximă de energie electrică pentru perioada contractată
- Curbele de sarcină tipice pentru zilele de lucru și de odihnă și programul de iarnă 
și vară

- Perioada de alimentare cu energie
- Alte condiții de livrare 

 Informațiile din Ofertele financiare vor include cel puțin următoarele:
- Prețul ofertei pentru 1 kWh de energie electrică
- Condițiile de achitare.

5. Primirea și păstrarea ofertelor
Ofertele  tehnice  și  financiare  trebuie  depuse  la  operatorul  de  reţea  în  plicuri  sigilate

conform programului procesului de licitație.
Dacă numărul de oferte primite este două sau mai mic, operatorul de retea are dreptul să

prelungească termenul depunerii ofertelor conform termenelor specificate în p.1. În acest caz,
operatorul de retea va anunța toți participanții potențiali cu privire la modificările procesului de
ofertare lansat.

6. Deschiderea ofertelor
După expirarea termenului limită de depunere a ofertelor, operatorul de reţea convoacă și

anunță o ședință pentru a deschide și a valida acceptarea sau neacceptarea ofertelor primite, în
conformitate  cu condițiile  de acceptare,  evaluare  a  ofertelor  de  energie  electrică  și  pentru  a
stabili oferta/ofertele câștigătoare, astfel cum este prevăzut în p.7 de mai jos.

Fiecare plic  sigilat  primit  va fi  deschis  și  înregistrat,  cu o mențiune dacă oferta  este
valabilă sau nu, și de ce.

7. Analiza și evaluarea ofertelor
Operatorul  de  reţea  va  accepta,  evalua  și  clasifica  ofertele  primite  de  la  potențialii

furnizori de energie electrică în conformitate cu condițiile și criteriile menționate mai jos.



Condițiile care trebuie îndeplinite înainte de clasament:
 Stabilitatea statică a sistemului electroenergetic în regiune trebue să fie păstrată
 Operatorul de reţea acceptă ofertele de coordonare a puterii
 In cazul furnizarii prin interconexiuni, se va aduce dovada că potentialul furnizor de

energie deţine (ori are incheiate acorduri cu entitati ce deţin) drepturi de transport
fizic pe termen lung in interconexiunea respectivă. Pentru perioada în care nu există
licitaţii  comune pentru drepturile de transport  fizic între Moldova şi  ţările vecine,
potenţialul  furnizor  va  aduce  dovada  ca  deţine  un  acord  în  acest  sens  cu  ambii
operatori de transport implicaţi, respectiv cel din Moldova şi cel din ţara de origine,
cu privire la transmiterea respectivelor cantitaţi prin interconector. Ofertanții trebuie
să  prezinte  documentația  de  mai  sus  care  demonstrează  îndeplinirea  condițiilor
corespunzătoare.

Toți ofertanții vor depune o oferă tehnică și o ofertă financiară.

Oferta tehnică va conține informații cu privire la:
i. Cantitatea de energie electrică și putere electrică disponibilă
ii. Sursa de alimentare fiabilă
iii. Condițiile de achitare
iv. Capacitatea de a oferi energie de rezervă, împreună cu cea de bază
v. Capacitatea de a asigura cu energie de echilibrare.

Operatorul de reţea va acorda un punctaj de la 1 la 10 pentru fiecare criteriu de mai sus.
Pentru fiecare ofertă tehnică se va calcula o medie (aritmetică) care va fi punctajul tehnic.

Oferta financiară va conține prețul. Punctajul economic va fi calculat în felul următor:
cea mai costisitoare ofertă va obține 1 punct, iar cea mai ieftină 10 puncte. Celelalte oferte vor
obține un număr de puncte proporțional.

Operatorul de reţea va alcătui un clasament al ofertelor pe criteriul „oferta cea mai
avantajoasă  din  punct  de  vedere  economic.”  Punctajul  final  pentru  fiecare  ofertant  va  fi
calculat adunând punctajul tehnic cu cel economic. 

Ofertele clasate pe primele trei locuri vor consitui o lista scurtă, iar respectivii ofertanţi
vor fi invitati la negocierile asupra preţului. 

În cadrul negocierilor ofertanţii  vor face propuneri de îmbunătăţire a preţului iniţial,
începând cu participantul care a acumulat punctajul maxim cumulativ pentru ofrta tehnică şi
economică.

Operatorul de reţea va selecta câștigătorii și va informa ofertanţii cu privire la evaluarea
și clasamentul ofertelor depuse, precum și motivele clasificării sau respingerii acestora.

8. Reclamațiile
Se va constitui o comisie de soluționare a contestaţiilor care va soluționa, în termen de

trei zile lucrătoare de la primire, contestațiile în legătură cu procedura de selecție.
Comisia de soluționare a contestatiilor va fi constituită în cadrul operatorului de reţea.
Adresa _Chişinău___str.V Alecsandri 78___________________
Contacte___cancelar@moldelectrica.md___________________


