
APROBAT

Vice-director general, Conducitor al grupului

de lucru pe achizi{ii i.S. ,,Moldelectrica"

Conditiile de oformare a ofertelor pentru participan{ii la licita{iile organizate de

i.S. ,,Moldelectrica", necesare a fi stipulate in contractele de achizi{ii

1. Orice operator economic, care intenlioneazd sd participe la licitaliile organizate de i.S.

,,Moldelectrica", este obligat sf, respecte condiliile expuse in prezenta notd.

2. Operatorul economic, care a depus oferta gi nu a indicat respectarea condiliilor contractuale

impuse, riscd sd fie descalificat din procesul de achizilie.

3. Prin derogare, pentru operatorii economici nerezidenli ai Republicii Moldova, condiliile

contractuale stabilite nu sunt obligatoriu, ele fiind. negociate la etapa de incheiere a contractului de

achizilie.

4. Condiliile contractuale impuse obligatoriu trebuie sd fie expres stipulate in contractul de

achizilii,incaz contrar, operatorul economic determinat cdgtigdtor riscd sd fie descalificat din procesul

de achizilie.

5. Momentele specifice, condilionate de tipul achiziliei, ce vor contrazice prezentelor condilii

contractuale, separat vor fi indicate in documentalia de licitalie sau argumentat coordonate la etapa de

incheiere a contractului de achizitii.

6. Date importante care se indicd in contractul de achizitii:

intreprinderea de Stat,,Moldelectrica";

Director general: Ghennadi Boris DIMOV, exerciti funcliile inbaza statutului;

Adresa juridicd: MD-2012, mun. Chiqinbu, str. Vasile Alecsandri 78;

Clf: 1002600004580;

Cod TVA: 0203943;

Pentru reziden{ii Republicii Moldova:

BC Energbank SA filiala Centru Chiqindu, c|d222434279, codul bdncii ENEGMD22895.

Pentru nerezidentii Republicii Moldova:

BC Energbank SA filiala Centru Chiqindu,Republica Moldova;

IBAN MD5 I 8N895 00000022243 427 9 : SWIFT ENEGMD2289 5 :

Veaceslav



I. Contracte de achizifii pentru bunuri

Nr. Denumirea Conditiile contractuale specifice

i
Valuta

contractului

Pentru rezidenjii Republicii Moldova, valuta contractului este lei

moldovenegti, fbrd raporldri la cursul euro sau dolar SUA.

Riscurile pentru devierea cursului valutar trebuie sd fie estimate la etapa de

prezentare a ofertei, oferta financiard respectiv fiind prezentatd in lei

moldoveneqti cu qi fbra TVA.

2.
0biectul

contractului

in compartimentul obiectul contractului trebuie sd fie indicate expres

denumirea achiziliei care a fost stipulatd in scrisoarea de inqtiinlare a

cAgtigdtorului qi cantitatea.

in cazul unui sortiment larg de produse se anexeazd la contract suplimentar

anexa in care trebuie sd fie indicat denumirea tipului de marfr, cantitatea,

pre! in lei per bucatd cu qi fbrd TVA, valoarea totald a contractului in lei cu

qi fdra TVA.

Prin analogie la acest punct se oformeazd. qi oferta financiard.

a
J .

Modalitatea de

plati

Pre{ul contractului de achizilie cu TVA qi separat inclusiv valoarea TVA.

Achitarea se efectueazd de cdtre beneficiar in decurs de 30 zile

(calendaristice) din data recepliei marfii la depozit. (in cazul achiziliilor

specifice, conform documentaliei de licitalie, se specificd locul gi/sau

modalitatea de livrare). Plata in avans nu se accept6.

4 .
Condi{iile de

livrare

Livrarea mdrfii se va efectua in decurs de - zile (calendaristice) din

data semndrii contractului. Data de livrare, se considerd.data de receplie.

Marfa se considerd receplionatd dupd ce a fost descdrcati la depozit.

Riscurile de defectare a mdrfii in timpul descdrcdrii sunt suportate in

totalitate de vdnzdtor, astfel incdt reprezentantul acestuia trebuie sd fie

prezent pe intreg proces de desc6rcare.

in contract trebuie sd fie indicat modalitatea de transportare a mdrfii qi

modul de ambalare.

Cheltuielile de transport gi descdrcare trebuie sd fie incluse in oferta,

respectiv in costul total al contractului.

5 .

Termenul de

valabilitate al

contractului

Contractul are termenul de valabilitate p6nd la finele anului in care se

preconizeazd,livrarea mdrfii. in caz de necesitate i.S. ,,Moldelectrica", de

comun acord cu vdnzdtorul, vot Semna un acord suplimentar la contract

pentru livrarea suplimentard a mdrfii.



6. Penalititi

Mdrimea penalitdlii pentru fiecare zi (calendaristicd) de intdrziere in livrarea

mdrfii se stabilegte 0,lo/o din costul mdrfii nelivrate.

Mdrimea penalitalii pentru fiecare zi (calendaristicd) de intdrziere in

achitare se stabileqte 0,lo/o din costul mdrfii livrate.

Penalitdlile se achitd in decurs de 5 zile (calendaristice) din data primirii

decontului/solicitdrii.

7, Garantia

Garanlia pentru marfa livratd se

recepjiondrii. Condiliile de garanlie

coordonare a contractului.

minim 24 Iuni din data

comun acord la etapa de

acceptd

se indicd

de

de

lI. Contracte de achizitii pentru lucriri qi servicii

Nr. Denumirea Condi{iile contractuale specifice

I
Valuta

contractului

Pentru reziden{ii Republicii Moldova, valuta contractului este lei

moldovenegti, fbrd raportdri la cursul euro sau dolar SUA.

Riscurile pentru devierea cursului valutar trebuie sd fie estimate la etapa de

prezentare a ofeftei, oferta financiard respectiv fiind prezentatd in lei

moldoveneqti.

2.
0biectul

contractului

In compartimentul obiectul contractului trebuie sd fie indicate expres

denumirea achiziliei care a fost stipulatd in scrisoarea de ingtiinlare a

cdqtigdtorului.

La contract obligatoriu trebuie sd fie anexate descifrarea sumei totale a

contractului, caracterizatd prrn devize locale gi/sau calcula{ii, oformate qi

acceptate la etapa de examinare a ofertei in cadrul procesului de licitalie,

conform prevederilor legisla{iei in vigoare.

Oferta financiard depusd la licitalie obligatoriu trebuie sd con{ind devizele

locale qi/sau calculafiile.

in cazul c6nd oferta va fi determinatd cdqtigdtoare cu anumite specificari,

concretizdri, erori matematice, necorespunderi necesitdlii, exagerdri, aceste

condi{ii vor fi indicate ?n scrisoarea de inqtiintare a cdgtigatorului.

Dacd in termenul stabilit operatorul economic, determinat cAgtigdtor, nu va

prezenta proiectul contractului, cu corectarea momentelor specifice

menfionate, se considerd ca refuz de semnare a contractului de achizilie,

reipectiv ofertantul riscd sd fie descalificat.

Riscul de a fi descalificat, este valabil qi in cazul cdnd proiectul contractului



de achizilii se prezintd in termenul stabilit, dar nu au fost inldturate

momentele specifice stipulate in scrisoarea de inqtiinlare.

Atdt in oferta prezentatd la licitalie, cdt qi in obiectul contractului se indica

modalitatea de executare a lucrdrilor: antreprizS, subantreprrzd, respectiv

fiind indicate qi cota volumelor de lucrdri pentru antreprenorul general qi

subantreprenorul (se indica qi denumirea subantreprenorului).

3 .
Modalitatea de

plati

Prelul contractului de achizilie cu TVA qi separat inclusiv valoarea TVA

Achitarea se efectueazd de cdtre beneficiar in decurs de 30 zlle

(calendaristice) din data semndrii procesului verbal de receplie a lucrdrilor.

Plata in avans nu se acceptd.

4.

Condi{iile de

executare a

lucririlor

Lucrdrile se vor executa in decurs de zile (calendaristice) din data

semndrii contractului sau in perioada

Lucririle se considerd executate dupd prezentarea actelor de indeplinire a

lucrdrilor prin scrisoare oficiald. Actele obligatoriu trebuie sd fie semnate de

cdtre reprezentanlli filialelor RETI i.S. ,,Moldelectrica" unde au fost

efectuate lucrdri sau prestate servicii.

5 .

Termenul de

valabilitate al

contractului

Termenul de valabilitate al Contractului urmeaz6, a fi stabilit odnd la finele

anului in care se preconizeazd executarea lucrdrilor.

6. Penalitlti

Mdrimea penalitafi pentru fiecare zi (calendaristicd) de intdrziere in

executare a lucrdrilor sau pentru intdrzieri in achitare se stabilegte 0,1% din

costul lucrdrilor neindeplinite, corespunzdtor din costul lucrdrilor

indeplinite in cazul intArzierii de achitare.

Penalitdlile se achit[ in decurs de 5 zile (calendaristice) din data primirii

decontului/so licitarii.

7. Garantia

Garanlia pentru lucrdrile executate sau serviciile prestate se acceptd de

minim 24 luni din data recepliondrii. Condiliile de garanlie se indicS de

comun acord Iaetaoa de coordonare a contractului.

Inginer $ef-adjunct,

$ef Serviciul Tehnic de Produc{ie

i.S. ..Moldelectrica" Ion PADURARU


