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CAIET DE SARCINI
privind procurarea energiei electrice pentru perioada 01 mai – 30 iunie 2022
1. Scopul
Procurarea energiei electrice solicitate de furnizorii serviciului universal, furnizorii de ultima opțiune,
şi de operatorii de sistem pentru perioada 01 mai – 30 iunie 2022, în conformitate cu Procedura
simplificată de procurare а energiei electrice, aprobată prin hotărârea ANRE nr. 106 din 11.03.2022 şi
а cerințelor Dispoziției CSE nr. 14 din 14 aprilie 2022.
2.

Specificația produsului
a) Produsul expus la licitație
-

Perioada de livrare - 01.05.2022-30.06.2022
Cantitatea estimativă totală de energie electrică până la 645 mii MWh:
până la 320 mii MWh în luna mai;
până la 325 mii MWh în luna iunie.

b) Graficele caracteristice de sarcină (în MW)
Mai:
Ora
0-1
locală
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24

Zi lucrătoare
328
291
277
267
271
295
358
449
515
548
547
535
519
520
519
510
500
485
488
510
545
540
475
395

Sâmbătă
309
270
259
250
250
260
286
339
414
468
490
492
491
489
484
480
473
468
472
495
517
514
459
384

Duminică
316
276
259
248
246
253
273
316
371
410
428
433
433
427
421
415
412
412
426
451
484
489
441
371

Iunie:
Ora
0-1
locală
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24

Zi lucrătoare
347
311
296
285
287
306
367
454
521
554
553
545
534
537
536
530
522
509
510
523
551
545
497
417

Sâmbătă
360
327
303
283
277
294
325
388
462
505
518
516
506
502
501
499
491
484
487
503
535
534
488
411

Duminică
328
289
270
259
257
262
280
323
373
408
422
431
436
431
428
426
432
441
452
459
481
481
444
377

c) Condiții specifice de livrare a energiei electrice:
- în cazul importurilor, livrarea energiei electrice se va realiza la Frontiera DAF cu
Republica Moldova;
- ofertele urmează să corespundă profilului graficelor de sarcină și care prevăd livrarea
energiei electrice pe toată perioada contractului. Se admit oferte care specifică acoperirea
parțială sub formă de pondere procentuală din profilul graficelor de sarcină, dar nu mai
puțin de 20%, cu condiția că acestea prevăd livrarea energiei electrice pentru toată
perioada contractului;
- ofertanții vor indica obligatoriu profilul graficelor de livrare a energiei electrice;
- nu vor fi acceptate ofertele care nu respectă profilul graficelor caracteristice indicate în
Caietul de sarcini.
3. Modalitatea de desfășurare a licitației
3.1. Depunerea ofertelor
Fiecare participant la licitație va depune în mod separat:
-

Oferta Tehnică care va include informația solicitată în pct. 5.1;

-

Oferta Financiară care va corespunde celor indicate în pct. 5.2.

Participanții la licitație își pot depune ofertele în original la sediul S.A.”ENERGOCOM”, pe adresa
mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 78, MD-2012, în plic sigilat, până la data de 22.04.2022, ora
locală 10:00 (termen limită de depunere a ofertelor).
Alternativ, ofertele pot fi expediate electronic prin email la adresa tender.electricity@energocom.md în
fișiere protejate cu parolă, până la termenul limită de depunere a ofertelor.

Participanții la licitație îşi pot depune ofertele până la data şi ora a termenului limită de depunere a
ofertelor, indicate în caietul de sarcini.
Cumpărătorul nu va înregistra și nu va lua în considerare ofertele depuse după termenul limită de
depunere a ofertelor.
Participanții la licitație pot depune până la 10 oferte, independente una de cealaltă, pentru cantități
diferite de energie electrică.
Pe parcursul perioadei de depunere a ofertelor participanții îşi pot actualiza oferta depusă anterior.
Doar ultima ofertă depusă va fi considerată finală şi luată în considerare de către Cumpărător la
stabilirea câștigătorilor.
3.2. Deschiderea ofertelor
Deschiderea ofertelor depuse se va efectua pe data de 22.04.2022, ora locală 10:30, la sediul
S.A. „ENERGOCOM”: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 78, cu posibilitatea de participare a
părților interesate.
În cadrul ședinței de deschidere a ofertelor, de către fiecare ofertant se va expedia parola de acces la
fișierul cu oferta depusă prin email.
3.3. Validarea ofertelor
În cadrul deschiderii ofertelor, Cumpărătorul verifică, ca primă etapă, dacă ofertele tehnice depuse
îndeplinesc cerințele stabilite în prezentul Caiet de sarcini și în Procedura simplificată și le validează,
după caz, după clarificarea și consultarea, la necesitate, a ofertanților pe marginea actelor depuse.
Cumpărătorul va anunța ofertele validate din punct de vedere tehnic, în cazul nevalidării va anunța
cauzele ce au dus la aceasta. Lipsa ofertei tehnice va duce la nevalidarea acesteia.
După validarea ofertelor tehnice se va trece la etapa a doua - deschiderea ofertelor financiare. Se vor
considera numai ofertele financiare depuse de către participanții ofertele tehnice ale cărora au fost
validate. Cumpărătorul verifică dacă ofertele financiare depuse îndeplinesc cerințele stabilite în
prezentul Caiet de sarcini și în Procedura simplificată și le validează, după caz, după clarificarea și
consultarea, la necesitate, a ofertanților pe marginea actelor depuse.
3.4. Omogenizarea ofertelor
În urma analizei ofertelor financiare inițiale și validarea acestora se va efectua omogenizarea ofertelor
financiare. La calcularea prețului omogenizat se iau în considerare condiţiile de livrare şi de plată
precum şi valuta preţului din oferte prin aplicarea ratei oficiale de schimb stabilită de BNM pentru ziua
deschiderii ofertelor, alte plăţi şi cheltuieli.
3.5. Runda de negocieri
În scopul îmbunătățirii ofertelor comerciale, după deschiderea ofertelor S.A. „ENERGOCOM”
desfășoară o rundă de negocieri deschise în care ofertanții vor veni cu prețuri mai mici la energia
electrică față de prețurile incluse în ofertele potențial câștigătoare.
Orice corecţie care poate fi aplicată la ofertele depuse se comunică participanţilor la licitaţie cel târziu
înainte de demararea rundei de negocieri deschise.
În cazul existenței unui singur ofertant, prețul energiei electrice va fi stabilit prin negociere directă.

3.6. Desemnarea câștigătorului
Câștigătorul licitației se determină în baza celui mai mic preț propus pentru energia electrică şi care
întrunește cumulativ următoarele cerinţe:
-

ofertele tehnică şi financiară au fost validate;

-

are experienţă de furnizare a energiei electrice în ultimele 24 de luni;

3.7. Alte condiţii
Cumpărătorul anulează licitația dacă consideră că scopul licitației nu poate fi atins.
În cazul în care licitația este anulată, Cumpărătorul va organiza o licitație repetată. Termenele de
depunere a ofertelor în cadrul licitației repetate pot fi reduse de către Cumpărător astfel încât să
respecte termenul limită de semnare a contractelor stabilit în Decizia CSE.
Cumpărătorul va notifica rezultatele oficiale ale licitaţiei participanţilor la licitaţie care au depus oferte,
Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică şi Ministerului Infrastructurii şi Dezvoltării
Regionale, care vor conţine preţurile şi cantităţile contractate.
Conform rezultatelor licitaţiei, Cumpărătorul va expedia câștigătorului contractul semnat şi scanat,
care trebuie semnat de câștigător pentru cantitatea de energie electrică/preţul respectiv.
Copia scanată a contractului, contrasemnată de câștigătorul licitaţiei, va fi transmisă Cumpărătorului în
termen de 1 zi lucrătoare de la primirea contractului de către câștigătorul licitației.
4. Calendarul licitației
Calendarul procesului de achiziție a energiei electrice conține următoarele etape:
Nr.

Etapa

1.

Publicarea Caietului de Sarcini pe pag. web oficială (energocom.md) și
expedierea către furnizori/producători a invitațiilor de participare la licitație.

2.

Data şi ora limită de depunere a ofertelor.

3.

Deschiderea ofertelor.

4.

Negocierea ofertelor.

5.

Selectarea câștigătorului licitaţiei.

6.

Notificarea rezultatelor licitației către participanți, ANRE şi Ministerul
Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale.

7.

Data limită de semnare a contractelor de vânzare-cumpărare a energiei
electrice.

Data şi ora
15 aprilie 2022
22 aprilie 2022
ora 10.00
ora locală
22 aprilie 2022
ora 10.30
ora locală
22 aprilie 2022
ora 13.00*
ora locală
22 aprilie 2022
ora 15.00*
ora locală
22 aprilie 2022
ora 16.00*
ora locală
26 aprilie 2022

8.

Expedierea contractelor semnate spre informare ANRE.

9.

Contracte în vigoare.

27 aprilie 2022
1 mai - 30 iunie 2022

* ora exactă poate să nu corespundă cu cea indicată în calendar şi va depinde de finalizarea
etapei premergătoare.
5.

Criterii de calificare

5.1. Oferta tehnică
Ofertele tehnice depuse de participanții la licitație urmează să conțină următoarele informații:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)

Copia deciziei de înregistrare;
Copia certificatului de atribuire a codului fiscal;
Copia licenței de producere sau de furnizare a energiei electrice, după caz;
Copia rapoartelor financiare pentru ultimii doi ani;
Declarație pe proprie răspundere precum că ofertantul nu este în procedură de faliment sau în
proces de lichidare și/sau și-a suspendat activitatea economică;
Dovada lipsei datoriilor pentru anul precedent la plata impozitelor și contribuțiilor în
conformitate cu prevederile legale ale țării unde este înregistrată partea interesată;
Criterii tehnice: Sursa de energie electrică (centrală electrică proprie, cumpărare de pe piață,
import (din ce țară), altele); Producătorii cu centrale electrice proprii, vor prezenta dovada
asigurării cu combustibil a centralei pe perioada 01 mai – 30 iunie 2022;
Cantitatea ofertată şi profilul ofertat în MWh;
Dovada experienţei de furnizare a energiei electrice în ultimele 24 de luni;
Copia contractului de echilibrare semnat cu Î.S. „Moldelectrica”, în cazul întreprinderilor
electroenergetice din Republica Moldova.

Ofertele tehnice urmează să fie validate de către Cumpărător.
5.2. Oferta financiară
Ofertele financiare vor fi examinate doar după validarea ofertelor tehnice.
Ofertele depuse de participanții la licitație se completează conform Anexei 1 şi urmează să specifice:
a)
b)
c)
d)

Moneda aplicată și prețul per MWh rotunjit până la 2 zecimale;
Procentul din profilul curbei pe toata perioada specificată, dar nu mai puţin de 20%;
Condiții de achitare;
Alte condiţii.

Ofertele financiare urmează să fie validate de către Cumpărător.

6.

Criterii de determinare a ofertelor câștigătoare

Sunt considerate oferte potențial câștigătoare ofertele cu cel mai mic preț omogenizat, exprimat în
monedă națională per MWh pentru fiecare produs individual și perioadă de livrare. La calcularea
prețului omogenizat se va lua în considerație condițiile de livrare și de plată, precum și moneda
prețului din oferte prin aplicarea ratei oficiale de schimb stabilită de Banca Națională a Moldovei
pentru ziua deschiderii ofertelor.
Câștigătorul licitației se determină în baza celui mai mic preț propus pentru energia electrică.
În scopul îmbunătățirii ofertelor comerciale, după deschiderea ofertelor S.A. „ENERGOCOM”
desfășoară o rundă de negocieri deschise în care ofertanții vor veni cu prețuri mai mici la energia
electrică față de prețurile incluse în ofertele potențial câștigătoare.
În cazul ofertelor parțiale cu preț competitiv, se acceptă întreaga cantitate de energie electrică ofertată
la cel mai mic preț și se trece la următoarea ofertă în ordinea ascendentă a prețurilor.
Prețul ofertat de participantul la licitație inclus în oferta câștigătoare este prețul la care urmează a fi
livrată energia electrică.
7.

Modelul contractului cadru de vânzare-cumpărare

Modelul contractului cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice conține clauzele obligatorii
standard a fi aplicate și asumate irevocabil de către părți prin acceptarea participării la licitația
organizată de Cumpărător. Modelul contractului cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice, prin
acordul părților, poate fi completat și detaliat cu alte clauze suplimentare, dar care nu pot devia de la
esența clauzelor contractuale obligatorii standard și nu pot fi în contradicție cu acestea. Cu toate
acestea, Cumpărătorul poate accepta, la propria discreție, negocierea unor condiții contractuale
suplimentare mai favorabile Cumpărătorului decât cele stabilite în Modelul contractului cadru de
vânzare-cumpărare a energiei electrice. Modelul contractului cadru de vânzare-cumpărare a energiei
electrice este elaborat în limba rusă (a se vedea https://energocom.md/tender-ro/electricity-tender-ro).
8.

Declarație de confidențialitate

Fiecare reprezentant al participanților sau invitat la licitație urmează obligatoriu să semneze o
declarație de confidențialitate (Anexa 2) privind informațiile sensibile obținute în cadrul procedurilor
de licitație, care nu pot fi divulgate fără acordul expres al Cumpărătorului.
9.

Persoana de contact a Cumpărătorului (pentru întrebări şi clarificări)

Nume: Boţ Eugeniu, şef secţie furnizarea energiei electrice
mob:

+373 67688404

e-mail: eugen.bot@energocom.md;

ANEXA 1
Oferta financiară
privind livrarea de energie electrică

Denumirea întreprinderii:__________________
Nr. de înregistrare: _______________________
Persoana de contact: _____________________
Telefon/fax: _____________________________
e-mail: _________________________________
Prin prezenta confirmăm intenţia şi disponibilitatea de livrare a energiei electrice, cu
garantarea acoperirii necesităţilor de energie electrică ale S.A. „ENERGOCOM” pentru
perioada contractuală mai-iunie 2022, conform celor indicate mai jos:

Cantitatea planificată de
energie electrică

% din profilul
curbei

Preţul oferit,
____/MWh

Propunem următoarele condiţii de plată a cantităţilor lunare de energie electrică livrate
către S.A. „ENERGOCOM”:

Tranşa 1:

Tranşa 2:
Semnătura:

ANEXA 2
DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE
privind informațiile sensibile obținute în cadrul procedurilor de licitație
_______ 2022
Prin prezenta declarație,
___________ în calitatea sa de “Parte care primește informațiile”, cu sediul în ____________________,
reprezentată de ___________, în temeiul ___________, buletinul de identitate ____________ IDNP _______
Se angajează față de S.A. „ENERGOCOM”, în calitate de “Organizator al licitației”, să respecte prevederile
prezentei Declarații ce se face în cadrul procedurii de procurare a energiei electrice organizate de
S.A. „ENERGOCOM” în conformitate cu prevederile Regulilor pieței energiei electrice.
Scopul prezentei Declarații este de a stabili condițiile în care “Partea care primește informațiile” va păstra
confidențialitatea informațiilor care în mod voluntar sau accidental îi sunt dezvăluite, cum ar fi, informații
tehnice, economice și/sau de afaceri referitoare la activitatea “Organizatorului licitației”, participanții la licitație,
precum și alte informații și/sau date dezvăluite în legătură cu organizarea și participarea la procedura de licitație
pentru încheierea unui acord/contract (“Tranzacție”) și care sunt considerate drept informații confidențiale și/sau
cu acces limitat, nefiind publice.
DEFINIȚII:
Persoane afiliate – noțiune definită conform prevederilor art. 203 Cod Civil din Republica Moldova.
Informații Confidențiale și/sau cu acces limitat (în continuare informații Confidențiale) includ, fără a fi
limitate la enumerarea de mai jos (este strict exemplificativă) următoarele:
a) orice informație sensibilă (scrisă/orală, comunicată verbal și/sau transmisă pe suport de hârtie, magnetic sau
în formă electronică) de natură comercială, tehnică, bancară etc., dezvăluită în cadrul procedurii de procurare a
energiei electrice organizate de către “Organizatorul licitației”;
b) orice fel de informații scrise/orale, analize, previziuni, studii sau documentații ce conțin sau fac referire la
activitatea “Organizatorului licitației” sau a clienților săi.
Următoarele informații nu vor fi considerate confidențiale:
a) informațiile din domeniul public sau care aparțin domeniului public, fără încălcarea prezentei Declarații;
b) informațiile care sunt deja cunoscute din surse publice de “Partea care primește informațiile” înainte ca ea să
primească informațiile de la “Organizatorul licitației”, dacă face dovada în acest sens;
c) cele care sunt obținute în mod independent și pe căi legale din surse publice de către “Partea care primește
informațiile”, dacă face dovada în acest sens;
d) cele aprobate pentru dezvăluire printr-o autorizare scrisă a “Organizatorului licitației”;
e) informațiile dezvăluite public de către însuși “Organizatorul licitației”.
OBLIGAȚIILE PĂRȚII CARE PRIMEȘTE INFORMAȚIILE
“Partea care primește informațiile” recunoaște că Informațiile Confidențiale, indiferent de sursă, dezvăluite în
cadrul procedurii de procurare a energiei electrice organizate de către “Organizatorul licitației”, au o valoare
deosebită pentru acesta din urmă și se obligă la următoarele:
a) va trata Informațiile Confidențiale obținute drept secrete/sensibile şi se obligă să nu dezvăluie în nici un fel,
total sau parțial, nici unei terțe părți, nici una din informațiile confidențiale obținute sau aspecte legate de aceste
informații fără acordul prealabil scris al “Organizatorului licitației”, sub sancțiunea legii;
b) să trateze Informațiile Confidențiale obținute cu aceiași atenție cu care tratează propriile informații
confidențiale;

c) să nu copieze, să nu multiplice sau să nu distribuie în nici un fel nici una din Informațiile Confidențiale
obținute în cadrul procedurii de procurare a energiei electrice organizate de către “Organizatorul licitației”,
decât în cazul încheierii unui acord/contract între cele două părți şi numai pentru realizarea obiectului
acordului/contractului, cu respectarea confidențialității de către persoanele implicate;
d) să își informeze salariații care primesc aceste informații în legătură cu obligația de păstrare a confidențialității
exprimată în prezenta Declarație;
e) va exercita și va solicita reprezentanților și salariaților săi să ia masurile adecvate și să manifeste grija
corespunzătoare pentru protejarea informațiilor Confidențiale în aceiași măsură în care “Partea care primește
informațiile” își protejează propriile informații;
f) fără acordul scris prealabil al “Organizatorului licitației”, ”Partea care primește informațiile” nu poate
dezvălui Informațiile Confidențiale consultanților, colaboratorilor şi agenților săi, precum şi Persoanelor afiliate
ale sale. În orice caz, ”Partea care primește informațiile” va rămâne răspunzătoare în fața “Organizatorului
licitației” în conformitate cu prezenta Declarație, chiar dacă a obținut acordul ultimului, pentru încălcarea
acestei Declarații de către oricare dintre angajații/reprezentanții săi legali și de către oricare dintre consultanții,
colaboratorii și agenții săi, precum și de către Persoanele afiliate ale sale.
g) să nu permită accesul terților la Informațiile Confidențiale;
i) să nu utilizeze nici o informație Confidențială în folosul personal și/sau comercial.

ACCESUL LA INFORMAȚII
Accesul la Informațiile Confidențiale va fi limitat numai la reprezentanții desemnați și aduși la cunoștința
“Organizatorului licitației” și la salariații “Părții care primește informațiile” care prin natura serviciului este
necesar să ia cunoștință de aceste informații în scopul stabilirii condițiilor de realizare a unei eventuale
colaborări şi care vor fi informați cu privire la caracterul strict secret al acestor informații şi de existenţa acestei
Declarații.
”Partea care primește informațiile” răspunde legal pentru orice încălcare a vreunei prevederi din prezenta
Declarație.
DESPĂGUBIRI
Încălcarea obligațiilor asumate de “Partea care primește informațiile” prin prezenta Declarație, va îndreptăți
“Organizatorul licitației” să solicite și să primească despăgubirile corespunzătoare pentru prejudiciul cauzat, și
respectiv să se adreseze organelor de urmărire penală, autorităților publice și instanțelor de judecată pentru
atragerea la răspundere și încasarea forțată a prejudiciului cauzat.
LEGEA APLICABILĂ ȘI INTRAREA ÎN VIGOARE
Prezenta Declarație este guvernată, interpretată si aplicată în conformitate cu legislația Republicii Moldova. Prin
prezentul document, ”Partea care primește informații” şi “Organizatorul licitației” se supun jurisdicției
instanțelor competente din Republica Moldova, în legătură cu prezenta Declarație.
Prezenta Declarație întră în vigoare și se aplică din data semnării acesteia.
Prezenta Declarație s-a încheiat în două exemplare originale, un exemplar pentru ”Partea care primește
informații” şi unul pentru “Organizatorul licitației” și reprezintă voința liber exprimată a ”Părții care primește
informații”.
PARTEA CARE PRIMEŞTE INFORMAȚII
SEMNĂTURA

