Anunț
cu privire la negocierile directe privind achiziția de energie electrică pentru luna mai 2022
În conformitate cu Dispoziția nr. 19 din 29 aprilie 2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale
“Pentru luna mai 2022, SA ,,Energocom" va încheia contracte de achiziție a energiei electrice în baza
negocierilor directe.”
În scopul conformării prevederilor legale, au fost transmise prin e-mail (în limba română şi rusă)
invitațiile privind prezentarea oferteler de preț și cantitate în adresa a peste 250 de producători/furnizori
de energie electrică din Republica Moldova, Ucraina şi România.
La data de 29 aprilie, „MGRES” şi-a arătat disponibilitatea să ofere 100% din cantitatea de energie
necesară pentru perioada 01-11 mai 2022 inclusiv, iar pentru perioada 12-31 mai 2022 au confirmat doar
70% din cantitatea de energie electrică necesară la prețul de 59,5 $/MWh.
Pentru acoperirea diferenței de 30% din cantitatea de energie electrică pentru perioada 12-31 mai
2022, companiilor li s-a oferit un termen limită pînă la data de 05.05.2022 ora 13:00 pentru prezentarea
ofertelor comerciale.
În adresa SA „Energocom” au prezentat oferte următoarele companii:
Nr.

Compania ofertantă

1.
2.
3.
4.
5.

ООО «Д.Трейдинг»
ООО «ЭРУ Трейдинг»
ООО «АВГУСТА»
ООО «Запад Энерго Сбыт»
ООО «ТЕТ ГРУП»
ООО
«АРТЛЕКСЭНЕРДЖИ»
ЧАО «Укргидроенерго»
НАЕК "Енергоатом"

6.
7.
8.

În rezultatul negocierilor în scopul obţinerii celui mai mic preţ, acesta a fost oferit de ЧАО
«Укргидроенерго» cu care SA „Energocom” a încheiat contractul de furnizare a energiei elecrtrice.
Astfel, în rezultatul negocierilor directe, SA „Energocom” a încheiat două contracte de achiziție a
energiei electrice şi a întreprins măsurile în vederea asigurării a 100% din necesarul pentru energie
electrică pentru luna mai 2022, conformându-se prevederilor Dispoziției nr. 19 din 29 aprilie 2022 a
Comisiei pentru Situații Excepționale
Precizăm, că conform conditiilor contractuale, la solicitarea părții ucrainene, pretul de achiziție
este un secret comercial și nu poate fi divulgat.

