
                   

Direcţia Resurse                                                                                                                                            

 
 

 

Î.C.S. "Premier Energy Distribution" S.A. 
Andrei Doga 4 
MD-2024 Chişinău 
Republica Moldova 
Tel.: 022-431-955; 
E-mail: furnizor@premierenergy.md 
www.premierenergydistribution.md 

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. 
068080109, lansează concursul privind procurarea echipamentului FORTINET RFQ _25  
cod 32522000-8 aplicând procedura de achiziție - licitaţie deschisă – desfășurat prin 
intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution.  
Documentația de atribuire la licitația dată va fi disponibilă din momentul înregistrării în 
sistemul Bravo Solution. 
Ofertele trebuie să corespundă cerinţelor prevăzute în documentația de atribuire şi 
urmează a fi transmise on-line, prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo 
Solution,  până pe data de 17.12.2020, ora 12:00, contractul de achiziție urmând a fi valabil  
până la îndeplinirea tuturor obligațiunilor contractuale.    
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 achiziție a 
bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licență din sectoarele 
electroenergetic, termoenergetic, gazelor naturale şi a operatorilor care furnizează 
serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi Condițiile Generale Globale şi 
Anexa Țării Moldova, valabile în momentul încheierii Contractului/emiterii Comenzii 
Condițiile Generale Globale şi Anexa Țării Moldova sunt disponibile pe pagina web a 
Premier Energy Distribution. 
 
Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. utilizează un sistem de calificare continuu, iar 
operatorii economici calificați 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 
cerințele documentației de atribuire din cadrul concursului va fi considerat candidat calificat 
pentru evaluarea ofertelor. 
 
Pentru oricare alte informaţii suplimentare privind desfășurarea licitației RFQ_25  
Echipamentul FORTINET şi înregistrarea în sistemul Bravo Solution, vă rugăm să ne 
contactați la: adresa de e-mail furnizor@premierenergy.md şi/sau la numărul de telefon: 
068080109.     
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CÂȘTIGĂTORUL PROCESULUI DE ACHIZIȚII 

 

Operatorul  economic declarat câștigător în urma procesului de achiziții RFQ_25_ 

Echipamentul FORTINET este  compania  DAAC System Integrator S.R.L.  cu care a fost 
semnat contract  pentru toate articolele incluse în concurs. 
 

21.01.2021 

 
 
 
 


