
 

 

 

Concurs Nr: A-05-1121 Vânzarea pilonilor uzați (demontați) din Liniile Electrice Aeriene 

 

 
  

 

Nr. de ieșire 0506/119625-20211124 

 

AVIZ 

 

 

Vă informăm că ÎCS „Premier Energy Distribution” SA lansează concursul, prin solicitarea 

ofertelor de prețuri privind Vânzarea pilonilor uzați (demontați) din Liniile Electrice Aeriene. 

 
Nota1: Preţul oferit va include toate cheltuielile legate de preluarea (încărcarea, descărcarea, 

manipulare, transportare, etc.) mărfii de la locul dislocării. 

 

Ofertele pot fi expediate până la data de 08.12.2021 ora 12:00, în plic sigilat, cu indicarea 

numărului concursului, pe adresa: MD-2024, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. A. Doga, 4, 

către Dna Diana Doroș, Director Direcția Resurse. 

 

 

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, va fi respinsă fără a 

fi examinată. 

 

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 recepționării unui număr redus de oferte, precum și în cazul 

în care  prețul oferit va fi inferior valorii obiectiv 

        În cazul în care, ca urmare a ofertelor primite și/sau a negocierilor ulterioare, ofertele nu sunt 

considerate acceptabile de către companie, aceasta își rezervă dreptul de a nu adjudeca acești piloni. 

 

Vă mulțumim pentru participare!  
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Anexa Nr. 1 la Aviz 

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI  

ÎNTREPRINDEREA  CONTRACTANTĂ  

Denumire: ÎCS „Premier Energy Distribution” SA 

Adresă: str. A. Doga 4 

Localitate: mun. Chișinău  Cod poștal: MD 2024 Țara: Republica Moldova  

Persoane de contact:  

Croitoru Aliona – Serviciu Achiziții 

 

 

e-mail: furnizor@premierenergy.md 

 

 

Telefon: 022 431 969;   06 80 80 109;   

  

 

Fax:  022 43 12 05 

 

DATE GENERALE 

OBIECTUL ACHIZITIEI  
Vânzarea pilonilor uzați (demontați) din Liniile 

Electrice Aeriene 

CRITERIUL DE ADJUDECARE  Cel mai avantajos preț din punct de vedere economic. 

PERIOADA DE DERULARE A 

CONTRACTULUI 

Până la efectuarea tuturor obligațiunilor conform 

contractului. 

MONEDA  Prețul va fi indicat în lei, inclusiv TVA.  

  

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

CERINŢELE FAŢĂ DE OFERTĂ 

   

Perioada de valabilitate a ofertei 60 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 preț pentru pilonii uzați. Prețurile vor 

fi indicate în lei moldovenești, inclusiv TVA. Prețurile 

indicate de Ofertant trebuie să fie fixe din momentul 

deschiderii plicurilor pe întreaga perioadă de realizare a 

contractului. Oferta prezentată cu preț nefixat se 

consideră nulă și se respinge. Oferta va fi semnată și de 

ofertant. După deschiderea plicurilor Premier Energy 

Distribution va fi in drept sa negocieze cu Participanții ce 

au oferit cele mai avantajoase oferte din punct de vedere 

economic.  

Modul de prezentare a ofertei 

 

- Adresa și locul de depunere a ofertelor:   

mun. Chișinău, str. A. Doga 4 MD 2024. 

- 1 (un) plic netransparent sigilat conținând propunerea 

economică și documentele obligatorii pentru calificare și 

selecție conform fișei de date a achiziție. Oferta nu va 

conține rânduri inserate, sublinieri, ștersături sau cuvinte 

scrise peste scrisul inițial. 

Posibilitatea retragerii sau modificării 

ofertei 

- Orice modificare a ofertei și/ sau retragerea acesteia, se 

poate efectua de către Ofertant până la data limită de 

depunere a ofertelor. 

- Ofertele depuse după data și ora limita, se returnează 

fără a fi deschise.  

- Ofertele retrase după data limită de depunere, atrag de 

la sine descalificarea acestora.  

Observații 

 

 

Comisia de evaluare are dreptul de a solicita 

completări/clarificări la ofertele depuse. 

Comisia de evaluare poate descalifica Ofertantul în orice 

etapă a procedurii de achiziție 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 micșorării acesteia, 

precum și în alte cazuri prevăzute de regulamentele 

interne ale Contractantului sau actelor legislative sau 

normative incidente materiei achizițiilor. 
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Anexa Nr. 3 la Aviz 

CAIETUL DE SARCINI   

Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. intenționează să încheie un contract, privind vânzarea 

pilonilor uzați (demontați), indicați în tabela de mai jos: 

 

№ 
Denumirea 

bunului 
Locul depozitării u.m. Cantitatea Comentarii 

1 
Piloni SK – 26 

(26 metri) 

Comuna Onițcani (ieșierea din comună spre 

Criuleni) 
buc 1 

 

PDC-28, Petricani buc 13 tăiați în jumatate 

PDC-27, Compex buc 13 tăiați în jumatate 

PDC-40, Stăuceni, com. Stăuceni buc 9 tăiați în jumatate 

2 
Piloni SK – 22 

(22 metri) 

Comuna Onițcani (ieșierea din comună spre 

Criuleni) 
buc 15 

 

PDC-44, Vitim buc 10  

PDC-27, Compex buc 2  

PDC-27, Compex buc 11 tăiați în jumatate 

PDC-40, Stăuceni, com. Stăuceni buc 3 tăiați în jumatate 

PDC- 50 Holercani  buc 2  

PDC-134 Teleneşti buc 1  

PDC-231 Colibas 3 buc 3  

PDC-114 Volintiri  buc 2  

PDC-117 Săiţi buc 5  

PDC- 129 Carpineni buc 3  

PDC-122 Sarata Galbena buc 2  

PDC-Tomai buc 7  

3 
Piloni SK  

(17 metri) 
PDC-7, Uzinelor 110kV, str. Uzinelor 5 

buc 7 diametru 50 cm 

buc 2 diametru 50 cm 

4 
Piloni SK  

(15 metri) 
PDC-7, Uzinelor 110kV, str. Uzinelor 5 

buc 1 diametru 50 cm 

buc 2 diametru 30 cm 

5 
Piloni SK 

(10 metri)  
PDC-7, Uzinelor 110kV, str. Uzinelor 5 buc 14 diametru 50 cm 

6 
Piloni SK 

(7 metri) 
PDC-7, Uzinelor 110kV, str. Uzinelor 5 buc 2 diametru 50 cm 
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7 
Piloni SV -16  

(16 metri) 

PDC- 50 Holercani  buc 3  

PDC-134 Teleneşti buc 1  

s. Vasieni r-n Telenesti buc 28  

PDC-231 Colibas 3 buc 17  

PDC-114 Volintiri  buc 7  

PDC-117 Săiţi buc 12  

PDC-152 Lozova buc 14  

PDC-117 Săiţi buc 5  

Sediul Rețeleleor din or. Taraclia. buc 6  

PDC-129 Carpineni buc 21  

PDC-122 Sarata Galbena buc 8  

PDC-Liova buc 4  

PDC-Tomai buc 5  

8 

Pilon 

Centrifugat - 14 

(14 metri) 

PDC-40, Stăuceni, com. Stăuceni, str. 

Industrială 3A 
buc 8 

 

 
 

Condiții de Contractare: 

 

     -  Participanții, ofertele cărora vor fi adjudecate, se obligă să semneze contractul și să-l prezinte 

Î.C.S. ,,Premier Energy Distribution” S.A.  în termen de 5 zile de la data în care au primit 

exemplarele contractului pentru semnare. Neprezentarea contractului semnat, în termenul de 

5 zile sau neachitarea în casieria întreprinderii a valorii materialelor incluse în contract în 

termenul de 5 zile de la data semnării contractului, va da dreptul  Î.C.S. ,,Premier Energy 

Distribution” S.A. să respingă oferta/rezilieze contractul și să scoată în vânzare pilonii uzați 

(demontați), într-o nouă etapă de vânzare sau să fie adjudecată următoarea cea mai bună oferta 

prezentată. 

 

Nota1: Preţul oferit va include toate cheltuielile legate de preluarea (încărcarea, descărcarea, 

manipulare, transportare, etc.) mărfii de la locul dislocării. 

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

Respectarea tuturor cerinţelor legale şi normelor privind colectarea deșeurilor metalice. 
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Anexa Nr. 4 la Aviz 

FORMULAR OFERTA ECONOMICĂ 

 

1. Denumirea întreprinderii / numele, prenumele persoanei fizice ________________________ 

2. IDNO / cod personal ______________________________ 

3. Telefon / fax  pentru relații  _________________________ 

4. E-mail__________________________________________ 

5. Persoana de contact _______________________________ 

6. Prețul total oferit:  

№ 
Denumirea 

bunului 
Locul depozitării u.m. Cantitatea 

Preţ oferit  

(inclusiv 

VA/u.m.) 

1 
Piloni SK – 26 

(26 metri) 

Comuna Onițcani (ieșierea din comună spre 

Criuleni) 
buc 1 

 

PDC-28, Petricani buc 13  

PDC-27, Compex buc 13  

PDC-40, Stăuceni, com. Stăuceni buc 9  

2 
Piloni SK – 22 

(22 metri) 

Comuna Onițcani (ieșierea din comună spre 

Criuleni) 
buc 15 

 

PDC-44, Vitim buc 10  

PDC-27, Compex buc 2  

PDC-27, Compex buc 11  

PDC-40, Stăuceni, com. Stăuceni buc 3  

PDC- 50 Holercani  buc 2  

PDC-134 Teleneşti buc 1  

PDC-231 Colibas 3 buc 3  

PDC-114 Volintiri  buc 2  

PDC-117 Săiţi buc 5  

PDC- 129 Carpineni buc 3  

PDC-122 Sarata Galbena buc 2  

PDC-Tomai buc 7  

3 
Piloni SK  

(17 metri) 
PDC-7, Uzinelor 110kV, str. Uzinelor 5 

buc 7  

buc 2  
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4 
Piloni SK 

(15 metri) 
PDC-7, Uzinelor 110kV, str. Uzinelor 5 

buc 1  

buc 2  

5 
Piloni SK 

(10 metri)  
PDC-7, Uzinelor 110kV, str. Uzinelor 5 buc 14 

 

6 
Piloni SK 

(7 metri) 
PDC-7, Uzinelor 110kV, str. Uzinelor 5 buc 2 

 

7 
Piloni SV -16  

(16 metri) 

PDC- 50 Holercani  buc 3  

PDC-134 Teleneşti buc 1  

s. Vasieni r-n Telenesti buc 28  

PDC-231 Colibas 3 buc 17  

PDC-114 Volintiri  buc 7  

PDC-117 Săiţi buc 12  

PDC-152 Lozova buc 14  

PDC-117 Săiţi buc 5  

Sediul Rețeleleor din or. Taraclia. buc 6  

PDC-129 Carpineni buc 21  

PDC-122 Sarata Galbena buc 8  

PDC-Tomai buc 5  

PDC-Liova buc 4  

8 

Pilon 

Centrifugat - 14 

(14 metri) 

PDC-40, Stăuceni, com. Stăuceni, str. 

Industrială 3A 
buc 8 

 

 

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

transportarea acesteia. 

 

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, Politica Premier Energy Distribution pentru 

Drepturile Omului, plasate pe site-ul : 

http://premierenergydistribution.md/sites/default/files/inline-files/politica-privind-drepturile-

omului/Politica_Drepturilor_Omului_Premier_Energy_Distribution.pdf în rubrica Furnizori, 

Achiziții si Vânzări și se obligă ca, în caz de adjudecare, să semneze contractul în aceleași 

condiții.  

http://premierenergydistribution.md/sites/default/files/inline-files/politica-privind-drepturile-omului/Politica_Drepturilor_Omului_Premier_Energy_Distribution.pdf
http://premierenergydistribution.md/sites/default/files/inline-files/politica-privind-drepturile-omului/Politica_Drepturilor_Omului_Premier_Energy_Distribution.pdf
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10. În cazul adjudecării ofertei sale,  _______________ se obligă să semneze contractul în 

condițiile 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: 

Pentru persoane fizice Copia buletinului de identitate și copia plății garanției de participare. 

 

Pentru persoane juridice: Copia Certificatului de înregistrare a întreprinderii și copia plății 

garanției de participare. 

 

 

_____________________________ 

(nume ofertant )  

(semnătura) 


