
PROCEDURA DE PETRECERE A ACHIZIŢIILOR CU PARTICIPARE LIMITATĂ 

LA Î.S. „MOLDELECTRICA” PENTRUL ANUL 2020 

 

 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE CALIFICARE 

 

Î.S. „Moldelectrica” invită organizaţiile interesate să participe la procedura de calificare 

pentru achiziţia de mărfuri, servicii şi lucrări pentru anul 2020. 

Informaţia necesară pentru participare este amplasată pe saitul oficial al întreprinderii: 

www.moldelectrica.md/achiziţii şi finanţe. 

Telefoane pentru informaţii: (37322) 253-136, 253-131. 

Propunerile de participare la calificare se vor primi în plic sigilat, fiind însoţit de o 

scrisoare aparte, pînă pe data de 20.12.2019, pe adresa: MD-2012, str. Vasile Alecsandri 78, 

mun. Chişinău, tel. (037322) 253559, fax 253142.  

 

 

 

1. Efectuarea achiziţiilor cu participare limitată la  ÎS „Moldelectrica” (se publică pe 

site-ul întreprinderii ca directivă pentru operatorii economici în scopul unei participări corecte 

la licitaţii)  

 

EFECTUAREA ACHIZIŢIILOR CU PARTICIPARE LIMITATĂ  

LA Î.S. „MOLDELECTRICA”  

 

Achiziţiile de mărfuri, servicii sau lucrări cu participare limitată pentru anul 2020 se 

efectuează în două etape: 

 

I Etapă:  

Î.S. „Moldelectrica” stabileşte lista operatorilor calificaţi pentru fiecare tender în parte: 

- se amplasează pe saitul oficial a întreprinderii informaţii cu privire la procedura de 

efectuare a achiziţiilor, lista documentelor necesare pentru participare la tendere, numerele şi 

denumirile complete a licitaţiilor anunţate; 

- organizaţiile, care doresc să participe la licitaţii, oformează un singur pachet de 

documente în plic sigilat la care se anexează aparte formularul completat al Cererii de 

participare la licitaţie (Anexa 1), în care se indică intenţia de participare la licitaţii cu indicarea 

exactă a numerelor tenderelor şi denumirile lor complete; 

- pachetul de documente oformat în plic sigilat însoţit de o scrisoare aparte se prezintă pînă 

pe data de 20.12.2019, pe adresa: MD-2012, str. Vasile Alecsandri 78, mun. Chişinău, tel. 

(037322) 253559, fax 253142;   

- la şedinţa comisiei de achiziţii centrale se deschid plicurile sigilate şi membrii comisiei 

examinează documentele prezentate; (în caz de necesitate se numeşte comisia tehnică care 

verifică corespunderea cerinţelor ÎS „Moldelectrica” informaţiei prezentate a fiecărui ofertant); 

- se determină operatorii calificaţi pentru fiecare tender în parte şi se înştiinţează în scris 

toţi operatorii economici, participanţi la licitaţii, despre decizia grupului de lucru pe achiziţii; 

- operatorii economici ofertele cărora au fost refuzate, se înştiinţează în scris despre refuz 

la fiecare tender la care a fost prezentat pachetul de documente. 

 

II Etapă:  

Efectuarea achiziţiei concrete în baza calificării operatorilor economici participanţi la 

licitaţiile cu participare limitată:           



- pe parcursul anului 2020 Î.S. „Moldelectrica” este în drept să solicite oferte de preţuri 

pentru achiziţii concrete de mărfuri, servicii sau lucrări, caracterizate de anumite caracteristici 

tehnice, de la operatorii economici calificaţi la tenderul corespunzător anunţat; 

- de către comisia de achiziţii centrală vor fi examinate ofertele de preţuri prezentate în 

termenul indicate şi se vor determina câştigătorii pentru fiecare achiziţie în parte;  

- ulterior, cu ofertantul determinat câştigător se va semna contractul pentru achiziţia 

mărfurilor, serviciilor sau lucrărilor solicitate de întreprindere; 

- fiecare operator economic are şanse reale de a fi câştigător la orice achiziţie dacă oferta de 

preţ a lui va fi considerată cea mai convenabilă pentru întreprindere;  

- important de menţionat că Î.S. „Moldelectrica” îşi rezervează dreptul, pe parcursul anului 

2020, să efectueze achiziţii de mărfuri, servicii şi/sau lucrări necesare întreprinderii, fiind 

aplicate şi alte proceduri de licitaţii.  

 

 

2. Documentele necesare pentru participarea la licitaţii (se publică pe site-ul întreprinderii) 

 

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU PARTICIPARE LA LICITAŢII 

(Pentru I etapă de efectuare a licitaţiilor) 

 

Organizaţiile care doresc să participe la licitaţii trebuie să prezinte: 

 

1. copia certificatului de înregistrare a întreprinderii; (obligatoriu) 

2. copia certificatului plătitor TVA; (obligatoriu) 

3. extras din registrul de stat al persoanelor juridice în formă desfăşurată cu indicarea 

informaţiei despre fondatori, eliberat de Camera Înregistrării de Stat cu termen nu mai tîrziu de 2 

luni de la data prezentării; (obligatoriu) 

4. certificat privind lipsa restanţelor faţă de bugetul de stat, eliberat de Inspectoratul Fiscal 

de Stat; (obligatoriu) 

5. situaţia financiară pentru ultima perioadă de dare de seamă; (obligatoriu)  

6. certificat bancar privind existenţa conturilor şi lipsa restanţelor la credite; (obligatoriu) 

7. copia licenţei cu drept de efectuare a unor astfel de activităţi; (după necesitate); 

8. confirmare că agentul economic este producător direct sau dealer oficial în Moldova a 

producătorului de mărfuri menţionate la licitaţie; (obligatoriu pentru achiziţii de mărfuri) 

9. date privind asigurarea în state cu personal calificat, atestat şi dotarea tehnică 

corespunzătoare, tehnică specială proprie; (obligatoriu pentru achiziţii de servicii sau lucrări) 

10. lista posibilităţilor tehnologice a întreprinderii; (după necesitate pentru achiziţii de 

servicii sau lucrări) 

11. tipurile lucrărilor efectuate; (obligatoriu pentru achiziţii de servicii sau lucrări) 

12. lista mărfurilor, catalogul producţiei care pot fi livrate, termenele şi condiţiile de 

livrare; (obligatoriu pentru achiziţii de mărfuri) 

13. obligaţiunile de garanţie şi termenele de realizare în conformitate cu obligaţiunile de 

garanţie. (după necesitate) 

14. lista lucrărilor executate pe o perioadă de minim 3 ani cu indicarea beneficiarului şi a 

sumei contractului; (obligatoriu pentru achiziţii de servicii sau lucrări) 

15. lista materialelor şi a utilajelor livrate pe o perioadă de minim 3 ani cu indicarea 

beneficiarului şi a sumei contractului; (obligatoriu pentru achiziţii de mărfuri) 

16. formularul completat al Informaţiei generale (Anexa 2)(obligatoriu). 

 

Propunerile de participare la licitaţii se vor primi în plic sigilat, fiind însoţit de o scrisoare 

aparte, pînă pe data de 20.12.2019, pe adresa: MD-2012, str. Vasile Alecsandri 78, mun. 

Chişinău, tel. (037322) 253559, fax 253142.  

 



3. Lista şi denumirile licitaţiilor anunţate (se publică pe site-ul întreprinderii) 

 

LISTA ŞI DENUMIRILE LICITAŢIILOR ANUNŢATE 

 
Nr. 

Tender 
Denumirea 

1. 
Lucrări de reconstrucţie, reparaţie şi deservire tehnică a echipamentelor electrice de la staţiile 

electrice 35-400 kV. 

2. 
Lucrări de reconstrucţie, reparaţie şi deservire tehnică a instalaţiilor liniilor electrice de tensiune 35-

400 kV. 

3. 
Lucrări de reconstrucţie, montare şi reglare/ajustare a dispozitivelor de protecţie prin relee şi 

automatică şi a dispozitivelor de teledirijare prin dispecer la staţiile electrice 35-400 kV. 

4. Lucrări de reconstrucţie şi reparaţie a încăperilor, clădirilor şi construcţiilor. 

5. 
Lucrări de proiectare a reconstrucţiilor şi modernizărilor echipamentelor electrice a staţiilor electrice 

35-400 kV, instalaţiilor liniilor electrice de tensiune 35-400 kV- dispozitivelor de protecţie prin relee 

şi automatică, dispozitivelor de legătură şi teledirijare de dispecer, sistemelor de evidenţă. 

6. 
Echipamente şi materiale necesare pentru reconstrucţia, reparaţia şi deservirea tehnică a 

echipamentelor electrice la staţiile electrice 35-400 kV şi a instalaţiilor liniilor electrice de tensiune 

35-400 kV. 

7. 

Echipamente şi materiale necesare pentru reconstrucţia, montarea şi reglarea/ajustarea  instalaţiilor de 

protecţie prin relee şi automatică şi a instalaţiilor de teledirijare prin dispecer la staţiile electrice 35-

400 kV. 

8. Producţie de cablu în asortiment 

9. Anvelope, acumulatoare, ulei şi lubrifianţi în asortiment pentru transport auto şi tehnicii specializate  

10. 
Piese auto de schimb şi accesoriilor pentru transport auto şi tehnicii specializate cu posibilitatea 

efectuării lucrărilor de reparaţie. 

 

 


