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AVIZ 

 

ICS „Premier Energy Distribution” SA., str. Andrei Doga 4, MD-2024 Chişinău, Republica 

Moldova, email: furnizor@premierenergy.md, fax 022-431-205, mob 069-882-201 lansează 

concursul privind RFQ_239 Achizitionarea Serviciilor de Asigurare Casco si RCA , cod 

CPV66514110-0 si CPV 66516100-1 aplicând procedura de achiziție: licitația deschisă 

desfășurată prin intermediul sistemei 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 cerințelor prevăzute în documentația de atribuire și urmează a fi 

transmise on-line, prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solutions  până pe 

data 17.02.2023 ora 11.00, contractul de achiziţie urmând a fi valabil  pe parcursul anului 2023 

(conform anexelor la contract).    

Criteriul de evaluare aplicat îl va constitui cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere 

tehnico-economic. 

 

Ofertele se realizează în conformitate cu Legea 74/2020 din 21.05.2020 privind achizițiile în 

sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale, Condițiile Generale Globale și 

Anexa Țării Moldova, valabile în momentul încheierii Contractului/emiterii Comenzii. 

Condițiile Generale Globale și Anexa Țării Moldova sunt disponibile pe pagina web a Premier 

Energy Distribution. 

 

ÎCS „Premier Energy Distribution” SA 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 desfăşurarea licitaţiei RFQ_239 privind 

Achizitionarea  Serviciilor de Asigurare Casco si RCA și înregistrarea în sistemul Bravo 

Solution, vă rugăm să ne contactaţi la: adresa de e-mail furnizor@premierenergy.md şi/sau la 

numărul de telefon: 069 88 22 01;  022 43 18 73. 
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