ANEXA 1
Informațiile necesare a fi prezentate de solicitanți și criteriile aplicate pentru evaluarea potențialilor
furnizori și producători
Nr.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Descrierea
Copia Deciziei de înregistrare a întreprinderii
Copia certificatului de atribuire a codului fiscal
Copia licenței de producere sau de furnizare a energiei electrice
Sursa de energie electrică (centrală electrică proprie, cumpărare din piață, import (din ce țară))
Dovada experienței în furnizarea energiei electrice – 12 luni de experiență în perioada 2018-2020
în calitate de solicitant individual sau ca parte a unui grup de companii din domeniul energiei
electrice la care solicitantul aparține. În cazul când solicitantul are ca partener un alt furnizor de
energie electrică, atunci fiecare parte urmează să prezinte dovadă deținerii unei experiențe de 12
luni în perioada 2018-2020
Capacitatea alocată pe perioada contractului pentru interconexiunile respective, în cazul
importatorilor de energie electrică
Dovada disponibilității puterii și cantității suficiente de energie electrică
Dovada deținerii volumului suficient de combustibil pe perioada contractului, precum și lipsa
datoriilor față de furnizorii de combustibil, în cazul producătorilor care procesează combustibil
pentru a produce energie electrică
Dovada lipsei datoriilor pentru anul precedent la plata impozitelor și contribuțiilor în conformitate cu
prevederile legale ale țării unde este înregistrată partea interesată
Copia rapoartelor financiare pentru ultimii doi ani
Declarație care atestă că partea interesată nu este în procedură de faliment sau în proces de
lichidare și/sau și-a suspendat activitatea economică
Dovada depunerii, de către solicitant a unei garanții financiare pentru precalificare de 1000 euro sau
echivalentul în lei moldovenești a sumei de 1000 euro (la cursul oficial al BNM la momentul plății), în contul
ÎCS „Premier Energy Distribution” S.A.:
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cont în lei moldovenești:
IDNO: 1003600015231
IBAN: MD63EX0000002251789614MD
Cod Banca: EXMMMD22
BC Eximbank SA , Sucursala nr.20 Chișinău

cont în euro:
IDNO: 1003600015231
IBAN: MD58EX0000002251789614EU
Cod Banca: EXMMMD22
BC Eximbank SA , Sucursala nr.20 Chişinău

Garanția financiară va fi returnată solicitantului dacă după precalificare acesta va depune oferta sa valabilă
la licitația organizată de cumpărător și în termenul de prezentare a ofertelor, precum și în cazul când
solicitantul nu va fi precalificat. Garanția financiară nu va fi restituită solicitantului dacă, după precalificare,
nu va depune oferta sa valabilă la licitația organizată de cumpărător, în termenul de prezentare a ofertelor
sau dacă își va retrage oferta după ce a depus o ofertă valabilă în interiorul termenului de depunere a
ofertelor.

Criteriile sunt cumulative. Nici o parte interesată nu poate trece la următorii pași din procedura de achiziție a
energiei electrice dacă nu este inclusă în lista furnizorilor precalificați.
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