
  
 

               

 

 
Î.C.S. Premier Energy Distribution " S.A. 

Andrei Doga 4 

MD-2024 Chişinău 
Republica Moldova 
www.premierenergy.md 

 

Nr. de ieşire 0506/64625-20200806 

 

AVIZ 

 

          Vă informăm că Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. lansează concursul, prin solicitarea 

ofertelor de prețuri, privind Vânzarea deșeurilor diverse. 

       

          Persoanele juridice interesate pot expedia oferte până la data de 20.08.2020, ora 16:00, în plic 

sigilat, cu indicarea concursului, pe adresa: MD-2024, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. A. Doga, 

4, către dna Diana Doroș, Director Direcția Resurse.  

Ofertele vor fi prezentate în conformitate cu Avizul. Se vor oferta in plic, netransparent, care va fi sigilat, 

prin aplicarea unui sticker cu semnătura, ștampila ofertantului si denumirea concursului. 

 

         Anexat la invitație:  

Anexa Nr. 1 – FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI 

Anexa Nr. 2 – CERINŢELE FAŢĂ DE OFERTĂ 

Anexa Nr. 3 – CAIETUL DE SARCINI  

Anexa Nr. 4 – FORMULAR OFERTA ECONOMICĂ 

 

 

Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. își rezervă dreptul de a declara concursul nul sau de a 

nu a adjudeca nici o ofertă, în cazul recepţionării unui număr redus de oferte, precum și în cazul în care  

preţul oferit va fi inferior valorii obiectiv. 

În cazul în care oferta prezentată nu va întruni condițiile licitației, nu se va conforma exigențelor 

prevăzute de prezenta solicitare sau/și nu va fi depusă în termenul limită indicat, oferta va fi respinsă fără 

a fi examinată. 

 

 

Vă mulțumim pentru participare!  

 

Cu respect, 

Dron Aliona 

Manager Achizitii, Calitate Si Logistica  
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Anexa Nr. 1 la Invitaţie  

 

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI 

ÎNTREPRINDEREA  CONTRACTANTĂ  

 

Denumire: Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. 

Adresă: str. A. Doga 4 

Localitate: mun. Chişinău Cod poştal: MD 2024 Ţara: Republica Moldova 

 

Persoana de contact: Celac Nadejda,  

 

email: furnizor@premierenergy.md 

 

Telefon: 068964343;  

  

Fax:  022 43 12 05 

DATE GENERALE 

 

OBIECTUL ACHIZITIEI  Vânzarea deseurilor diverse 

CRITERIUL DE ADJUDECARE  
Cel mai avantajos preţ din punct de vedere 

economic 

PERIOADA DE DERULARE A 

CONTRACTULUI 
2 ani +1  

MONEDA  Preţul va fi indicat în lei, fără TVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:furnizor@premierenergy.md
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Anexa Nr. 2 la Invitaţie  

CERINŢELE FAŢĂ DE OFERTĂ 

 

 

Perioada de valabilitate a ofertei 90 de zile de la data deschiderii ofertelor 

 

 

 

 

OFERTA ECONOMICĂ  

Se va completa FORMULARUL DE OFERTĂ  

ECONOMICĂ Anexat la Caietul de sarcini. Se va prezenta 

oferta de preţ pentru  contoarele uzate. Preţurile vor fi indicate în 

lei moldoveneşti, fără TVA. Preţurile indicate de Ofertant trebuie 

să fie fixe din momentul deschiderii plicurilor  pe întreaga 

perioadă de realizare a contractului. Oferta prezentată cu preţ 

nefixat se consideră nulă şi se respinge. Oferta va fi semnată şi 

ştampilată de ofertant.  După deschiderea plicurilor  Î.C.S. 

„Premier Energy Distribution” S.A. va fi in drept sa negocieze cu 

Participantii ce au oferit cele mai avantajoase oferte  din punct de 

vedere economic. 

 

 

 

Modul de prezentare a ofertei 

 

- Adresa şi locul de depunere a ofertelor:   

mun. Chişinău, str. A. Doga 4  

a) 1 (un) plic netransparent sigilat conţinând propunerea 

economică  şi documentele obligatorii pentru calificare şi 

selecţie conform fişei de date a achiziţie. Oferta nu va 

conţine rânduri inserate, sublinieri, ştersături sau cuvinte 

scrise peste scrisul iniţial. 

 

 

 

Posibilitatea retragerii sau modificării 

ofertei 

- Orice modificare a ofertei şi/sau retragerea acesteia, se poate 

efectua de către Ofertant până la data limită de depunere a 

ofertelor. 

- Ofertele depuse după data şi ora limita, se returnează fără a fi 

deschise.  

- Ofertele retrase după data limită de depunere, atrag de la sine 

descalificarea acestora.  

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAȚII 

 

În cazul în care se constată că unul sau mai mulţi ofertanţi au 

omis să prezinte anumite documente, comisia de evaluare va fi în 

drept să solicite completarea acestora, în limita de maximum 72 

ore de la momentul solicitării. 

Comisia de evaluare are dreptul de a solicita 

completări/clarificări la ofertele depuse. 

Ofertantul poate fi descalificat în cazul în care nu prezintă 

informaţia suplimentară solicitată în termenii stabiliţi.  

Comisia de evaluare poate descalifica Ofertantul în orice etapă a 

procedurii de vânzare, în cazul în care se va constata că datele de 

calificare prezentate sunt false, eronate sau incomplete, in cazul 

in care Ofertantul modifica oferta economica in sensul micşorării 

acesteia, precum şi în alte cazuri prevăzute de regulamentele 

interne ale Contractantului sau actelor legislative sau normative 

incidente materiei vânzărilor. 



  
 

               

 

 
Î.C.S. Premier Energy Distribution " S.A. 

Andrei Doga 4 

MD-2024 Chişinău 
Republica Moldova 
www.premierenergy.md 

Anexa Nr. 3 la Invitaţie  

CAIETUL DE SARCINI   

 

          Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. intenţionează să încheie un contract pentru o perioadă 

de doi ani, cu posibilitatea prelungirii pe un an, privind vânzarea deșeurilor diverse.  

 

Tipuri de deșeuri propuse spre vânzare: 

Nr. / 

ord 
Denumirea deseu Unitate 

1 Deșeuri din izolatoare de porțelan si sticla kg 

2 Deșeuri din Acumulatoare si Baterii ce conțin plumb tona 

4 Deșeuri de hârtie si carton tona 

5 Deșeuri din lemn M3 

6 Deșeuri PET tona 

7 Deșeuri sticla alimentare necontaminata tona 

8 Deșeuri din Acumulatoare si baterii ce nu conțin plumb tona 

9 

Echipamente de iluminat ambalate corespunzător fiind sub 

codul „FRAFIL” ( lămpi si becuri LED) 
buc. 

10 Deșeuri din produse petroliere amestecate cu apa l 

11 Deșeuri filtre  auto kg 

12 Deșeuri din azbest kg 

13 Deșeuri de vopsele și lacuri kg 

14 Deșeuri vase, butelii produse periculoase  kg 

15 Deșeuri sol contaminat cu ulei dielectric kg 

16 Cârpe îmbibate cu ulei kg 

17 Deșeuri din construcție kg 

18 Deșeuri laborator kg 

19 Deșeuri piloni lemn prelucrat cu creozot unitate 

20 

Deșeuri din plastic ( sigilii, capace contoare, cutii contoare, 

scaune si mese din plastic, soclu contoare) 
kg 

21 Deșeuri din anvelope si cauciuc kg 
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22 Deșeuri din scaune metal-plastic kg 

23 Ulei auto utilizat fără PCB sau sub 50 PPM PCB kg 

24 Ulei dielectric uzat fără PCB sau sub 50 PPM PCB kg 

25 Deșeuri toner kg 

 

Deșeuri de izolatoare din porțelan si sticla, deținute la moment:  

Nr. / 

ord 
Amplasarea 

Tipul deseului, cantitatea kg 

portelan sticla 

1 Mun. Chisinau, A.Doga 4 600  

2 Or. Calarasi 139  

3   Or. Nisporeni 25  

4   Or. Orhei 143  

5   Or. Straseni 228  

6   Or.Telenesti 114  

7 Mun.  Chisinau 
 

1.666 

8 Or.Vadul lui Voda, PDC-41 600  

9 Or.Cimislia 32 41 

10 Or. Hincesti 510  

11   Or. Ialoveni 228  

 

 

Notă:  

Preţul oferit va include toate cheltuielile legate de preluarea mărfii de la locul dislocării, 

încărcarea, descărcarea, transportarea și gestionarea deșeurilor. La aviz este atasata lista cu adresele 

depozitelor intreprinderii, unde se colecteaza deseuri. 

Operatorul  va prezenta actul de eliminare finală a deșeurilor (metoda de prelucrare a deșeurilor); 

Operatorul va prelua deseuri în termen de 10 zile calendaristice de la recepționarea cererii; 

Din momentul preluării deșeurilor, proprietatea și răspunderea privind manipularea și gestionarea 

acestora trec în sarcina operatorului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

           Achitarea preţului pentru marfa procurată se efectuează de către Cumpărător în avans. 

           Respectarea tuturor cerinţelor legale şi normelor privind colectarea, transportarea si gestionarea 

deșeurilor   
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Anexa Nr. 4 la Invitaţie  

FORMULAR OFERTA ECONOMICĂ 

1. Denumirea întreprinderii / numele ________________________ 

2. IDNO / cod personal _________________________________________ 

3. Telefon / fax  pentru relaţii  _________________________ 

4. Email____________________________________________ 

5. Persoana de contact ______________________________ 

6. Preţul:  

Nr. Denumirea si tipul materialului u.m. 
Preţ oferit, MDL  

(fără TVA) 

1 Deșeuri din izolatoare de porțelan si sticla kg 
 

2 Deșeuri din Acumulatoare si Baterii ce conțin plumb tona  

4 Deșeuri de hârtie si carton tona  

5 Deșeuri din lemn M3  

6 Deșeuri PET tona  

7 Deșeuri sticla alimentare necontaminata tona  

8 Deșeuri din Acumulatoare si baterii ce nu conțin plumb tona  

9 
Echipamente de iluminat ambalate corespunzător fiind sub 

codul „FRAFIL” ( lămpi si becuri LED) 
buc. 

 

10 Deșeuri din produse petroliere amestecate cu apa l  

11 Deșeuri filtre  auto kg  

12 Deșeuri din azbest kg  

13 Deșeuri de vopsele și lacuri kg  

14 Deșeuri vase, butelii produse periculoase  kg  

15 Deșeuri sol contaminat cu ulei dielectric kg  

16 Cârpe îmbibate cu ulei kg  

17 Deșeuri din construcție kg  

18 Deșeuri laborator kg  

19 Deșeuri piloni lemn prelucrat cu creozot kg  

20 
Deșeuri din plastic ( sigilii, capace contoare, cutii contoare, 

scaune si mese din plastic, soclu contoare) 
kg 
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21 Deșeuri din anvelope si cauciuc kg  

22 Deșeuri din scaune metal-plastic kg  

23 Ulei auto utilizat fără PCB sau sub 50 PPM PCB kg  

24 Ulei dielectric uzat fără PCB sau sub 50 PPM PCB kg  

25 Deșeuri toner kg  

 

7. Termenul de plată – avans, în decurs de 5 zile bancare din data semnării contractului;  

8. Termenul de ridicare a mărfii – în decurs de 5 zile de la transferul bancar de mijloace bănești pe contul 

Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. 

9. __________________, declară că, întocmind oferta economică, a ținut cont de toate condițiile 

contractării prevăzute în Invitație , precum și de clauzele contractului model de achiziții si prevederile 

Codului Etic, Cerințele de mediu pentru furnizorii de servicii și bunuri, Politica Î.C.S. „Premier 

Energy Distribution” S.A. pentru Drepturile Omului, plasate pe site-ul: 

https://premierenergydistribution.md/ in rubrica Achiziții si Licitații și se obligă ca, în caz de 

adjudecare, să semneze contractul în aceleași condiții.  

10. În cazul adjudecării ofertei sale, ________________ se obligă să semneze contractul în condiţiile 

expuse în pct. 9 și să-l prezinte Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A.  în termen de 5 zile de la 

data în care a primit exemplarele contractului pentru semnare. Neprezentarea, de către 

 _______________, a contractului semnat, în termenul de 5 zile, va da dreptul  Î.C.S. „Premier Energy 

Distribution” S.A. să respingă oferta   _______________. 

11. Anexă la ofertă economică: 

1. Copia extrasului din Registru de Stat al Persoanelor Juridice, ce atesta numele agentului 

economic şi administratorii acestuia. 

2. Copia autorizației privind gestionarea deșeurilor eliberată de Agenția de Mediu al RM. 

 

 
 ____________________________________.  
               (denumire/nume ofertant )  
                 (semnătura și ștampila),  

https://premierenergydistribution.md/

