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AVIZ 
 

Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A., str. Andrei Doga 4, MD-2024 Chişinău, 
Republica Moldova, email: furnizor@premierenergy.md, fax 022-431-205, mob. 
069118902,  
lansează concursul privind Repararea părții constructive în instalațiile electrice de 
tensiune joasă, medie și înaltă (acoperișuri, grile, porți), RFQ_12387, cod CPV 
45261920-9, 45421147-6, 45421148-3, aplicând procedura de achiziţie - licitaţie 
restrânsă – desfăşurat prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo 
Solutions.  
Documentaţia de atribuire la licitaţia dată va fi disponibilă din momentul înregistrării în 
sistemul Bravo Solutions. 
Ofertele trebuie să corespundă cerinţelor prevăzute în documentaţia de atribuire şi 
urmează a fi transmise on-line, prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo 
Solutions, până pe data de 17/03/2020, ora 15:00, contractul de achiziție urmând a fi 
valabil pe o perioadă de trei ani, cu posibilitatea prelungirii pentru un an.    
Criteriul de evaluare aplicat îl va constitui cea mai avantajoasă ofertă din punct de 
vedere tehnico-economic. 
 
Ofertele se realizează în conformitate cu Regulamentul privind procedurile de achiziţie a 
bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licenţă din sectoarele 
electroenergetic, termoenergetic, gazelor naturale şi a operatorilor care furnizează 
serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi Condiţiile Generale Globale ale 
Companiei Premier Energy Distribution şi Anexa Ţării Moldova, valabile în momentul 
încheierii Contractului/emiterii Comenzii Condiţiile Generale Globale şi Anexa Ţarii 
Moldova sunt disponibile pe pagina web: 
www.premierenergydistribution.md/ro/particularitati-pentru-moldova 
 

Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. utilizează un sistem de calificare continuu, iar 
operatorii economici calificaţi în urma sistemului de calificare continuu participă direct la 
etapa de prezentare a ofertelor.  
Operatorul economic  selectat conform sistemului de calificare care va îndeplini în 
totalitate cerinţele documentaţiei de atribuire din cadrul concursului va fi considerat 
candidat calificat pentru evaluarea ofertelor. 
 
Pentru oricare alte informaţii suplimentare privind desfăşurarea licitaţiei privind 
Repararea părții constructive în instalațiile electrice de tensiune joasă, medie și înaltă 
(acoperișuri, grile, porți) (RFQ_12387) şi înregistrarea în sistemul Bravo Solutions, vă 

rugăm să ne contactaţi la: adresa de e-mail furnizor@premierenergy.md şi/sau la 
numerele de telefon: 022-431-955; 022-431-357.   

 
 

04 martie 2020 

mailto:furnizor@premierenergy.md
http://www.premierenergydistribution.md/ro/particularitati-pentru-moldova
mailto:furnizor@premierenergy.md


 

AVIZ DE PRELUNGIRE A TERMENULUI DE  
DEPUNDERE A OFERTELOR 

 
Referitor la concursul privind Repararea părții constructive în instalațiile electrice de 
tensiune joasă, medie și înaltă (acoperișuri, grile, porți) (RFQ_12387) cod CPV 
45261920-9, 45421147-6, 45421148-3, Vă informăm ca termenul-limită de prezentare a 
ofertelor este extins pana pe data de 24/03/2020, ora 15:00. 
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