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1) Scopul 

Definirea specificațiilor tehnice, stabilirea condițiilor contractuale și criteriilor de evaluare a 

ofertelor și modalitatea de desfășurare a licitației în baza prevederilor Procedurii simplificate de 

licitație pentru procurarea energiei electrice, aprobate prin Hotărârea ANRE nr.106/2022 din 

11.03.2022. 

 

2) Domeniu de aplicare 

Prezentul Caiet de Sarcini este destinat furnizorilor care desfășoară activitate pe piața de energie 

electrică a Republicii Moldova sau în țările vecine și care nu intenționează livrarea energiei electrice, 

în cadrul licitației date, cu proveniență de la ЗАО "Молдавская ГРЭС". 

 

3) Obiectul licitației 

Încheierea contractului de rezervă privind procurarea energiei electrice preconizate pentru 

acoperirea consumului tehnologic și a pierderilor în rețeaua de transport (în continuare – Produs) 

pentru perioada 01.04.2022 – 30.04.2022, în cazul limitării totale sau parțiale a livrărilor de energie 

electrică în baza contractelor existente. 

 

4) Modul desfășurării licitației 

Furnizorii depun două oferte separate – oferta tehnică și oferta comercială. 

Ofertele pot fi depuse în două plicuri sigilate separate, la sediul central al Î.S. „Moldelectrica” 

(or. Chișinău, str. V. Alecsandri, 78) până pe data de 28.03.2022, ora 1000. 

În cazul imposibilității depunerii plicurilor sigilate, fișierele securizate (protejate cu parolă) pot fi 

expediate la adresa electronică cancelar@moldelectrica.md, până pe data de 28.03.2022, ora 1000. 

Parola va fi solicitată suplimentar, în cadrul ședinței de deschidere și evaluare a ofertelor. 

 

5) Specificația tehnică  

Produs lunar flexibil cu: 

– perioada de livrare: o lună (01.04.2022 – 30.04.2022, timpul CET). 

– volumul minim lunar: de la 0 milioane kWh/lună. 

– volumul maxim lunar: până la 14 milioane kWh/lună. 

 

Curbele de sarcină tipice (exprimate în MWh) pentru zilele de lucru și de odihnă: 
 

Ora Zi lucrătoare Sâmbătă Duminică 

0-1 14 13 13 

1-2 14 13 13 

2-3 14 12 12 

3-4 14 13 12 

4-5 14 13 13 

5-6 16 14 13 

6-7 19 17 14 

7-8 23 20 15 

8-9 24 21 17 

9-10 24 22 18 

10-11 24 22 18 
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11-12 23 22 18 

12-13 23 21 18 

13-14 23 21 17 

14-15 23 21 17 

15-16 23 20 17 

16-17 22 20 17 

17-18 22 20 17 

18-19 23 21 18 

19-20 24 21 21 

20-21 24 21 21 

21-22 21 21 18 

22-23 18 17 15 

23-24 15 14 14 

 

 

6) Calendarul licitației 

Data anunțării:     21.03.2022 

Data-limită de recepționare a ofertelor:  28.03.2022, ora 1000 

Data deschiderii și evaluării ofertelor:  28.03.2022, ora 1300 

Perioada de negociere:    28.03.2022 – 29.03.2022 

Anunțarea întreprinderii câștigătoare:  imediat după terminarea negocierilor 

 

7) Detalii aferente prețului oferit și moneda 

Limită de preț minim/maxim – nu se aplică. 

Moneda contractului – MDL, EUR, USD după caz (se coordonează în urma negocierilor). 

 

8) Detalii despre garanția financiară 

Nu se aplică. 

 

9) Criterii de calificare 

1) Prezentarea ofertei tehnice cu următorul conținut: 

 Copia deciziei de înregistrare; 

 Copia certificatului de atribuire a codului fiscal; 

 Copia licenței de producere sau de furnizare a energiei electrice, după caz; 

 Copia rapoartelor financiare pentru ultimii doi ani; 

 Declarația pe propria răspundere precum că ofertantul nu este în procedură de faliment 

sau în proces de lichidare și/sau și-a suspendat activitatea economică. 

 Sursa de energie electrică (centrală electrică proprie, cumpărare de pe piață, import (din 

ce țară), altele); 

 Confirmarea furnizării energiei electrice în conformitate cu specificația tehnică din 

Caietul de Sarcini pentru licitația dată; 



 În cazul întreprinderilor electroenergetice din Republica Moldova – copia contractului de 

echilibrare semnat cu OST; 

 Posibilitatea extinderii duratei valabilității contractului (opțional).  

2) Prezentarea ofertei financiare cu indicarea prețului și condițiilor de achitare. 

 

10) Criterii de evaluare 

Sunt considerate oferte potențial câștigătoare, ofertele cu cel mai mic preţ omogenizat, exprimate 

în monedă națională / MWh pentru fiecare produs individual şi pentru perioada de livrare. 

La calcularea prețului omogenizat se vor lua în considerație condițiile de livrare şi de plată, 

precum şi valuta/moneda prețului din oferte prin aplicarea ratei oficiale de schimb stabilită de Banca 

Națională a Moldovei pentru ziua deschiderii ofertelor. 

 

 

11) Modelul contractului de vânzare-cumpărare 

După anunțarea ofertantului câștigător, Î.S. „Moldelectrica” va transmite o scrisoare de 

confirmare, cu copia scanată și semnată a Contractului de vânzare-cumpărare.  

În cazul în care Contractul nu va fi semnat de câștigător în termenul indicat din procedură, 

Î.S. „Moldelectrica” este în drept să revizuiască rezultatul, excluzând ofertele câștigătorului care nu a 

semnat Contractul sau, dacă este nevoie, să organizeze o licitație repetată, conform procedurii 

simplificate de licitație pentru procurarea energiei electrice. 

Odată ce Contractul contrasemnat este transmis Cumpărătorului și confirmat de către 

Cumpărător, Contractul devine obligatoriu pentru ambele părți.  

Modelul contractului de vânzare-cumpărare este prezentat în Anexa nr. 1. 

 

12) Persoana de contact  

Nume: Serghei Rijcov  

Funcția: Șef secția relații externe și contractuale 

Tel.: /022/ 253-567 

e-mail: rijcov@moldelectrica.md  
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