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ANUNȚ DE PARTICIPARE  

privind achiziționarea liniei de credit prin procedura de achiziție licitație deschisă 

 

 

1. Denumirea autorității contractante: S.A.”Furnizarea Energiei Electrice Nord” 

2. IDNO:   1015602003305 

3. Adresa:  mun. Bălți, str. Strîi, 17,,a” 

4. Numărul de telefon/fax: 231 6-43-07 

5. Adresa de e-mail și pagina web oficialăale autorității contractante: e-mail: anticamera@fee-

nord.md, www.fee-nord.md 

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de 

atribuire: documentația de atribuire este publicată în Buletinul achizițiilor Publice (SIA RSAP) și pe  

pagina web oficială a S.A.”FEE-Nord”. 

7. Tipul autorității: Societate pe acțiuni cu capital de stat  

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la 

procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii: 

Nr

. 

d/o 

Cod CPV 

Denumirea 

bunurilor/ 

serviciilor 

Unitatea 

de 

măsură 

Suma liniei de 

credit 

Specificarea tehnică deplină 

solicitată, Standarde de referință 

  Lotul 1    

1.1 66113000-5 
Contractarea 

liniei de credit 
lei 140 000 000 

Forma de asigurare a creditului -

Gajarea mijloacelor circulante 

Termenul - pe perioada de 24 luni 

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va 

selecta): 

1) Pentru un singur lot; 

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: NU se admite 

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: 24 luni 

12. Termenul de valabilitate a contractului: 24 luni din momentul încheierii contractului 

 

13. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 

eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al 

(ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate:  
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Nr. 

d/o 

Criteriile de calificare și de 

selecție 

Mod de demonstrare a îndeplinirii 

criteriului/cerinței: 

Nivelul minim/ 

Obligativitatea 

1 Licența de activitate La licitație sunt invitate băncile 

comerciale din Republica Moldova, 

licenţiate de către Banca Naţională a 

Moldovei în corespundere cu Legea 

privind activitatea băncilor nr.202 

din 06.10.2017, 

Obligatoriu 

2 Cererea de participare Formularul nr. 1 Obligatoriu 

3 Oferta Formularul nr. 2 Obligatoriu 

4 Termenul de valabilitate a 

ofertelor 

Formularul nr. 3 Obligatoriu 

5 Declarația privind 

eligibilitatea 

Formularul nr. 4 Obligatoriu 

6 Copia extrasului din Registrul 

de stat al întreprinderilor şi 

organizaţiilor 

 Obligatoriu 

14. Ofertele se prezintă în valuta________MDL____________________________________ 

15. Băncile comerciale vor prezenta ofertele de participare (anexa nr.2) conform condiţiilor expuse în 

Caiet de sarcini. 

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuire a contractului: Cel mai mic cost total a 

creditului(rata dobânzii+comisioane aferente liniei de credit+altele după caz)   

 

17. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

- conform SIA RSAP /pînă la (ora exacta) conform SIA RSAP  

- pe: (data) conform SIA RSAP 

 

Adresa la care trebuie transmise ofertele: Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA 

RSAP 

 

18. Termenul de valabilitate a ofertelor: 100 zile 

 

19. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP 

 

Ofertele întârziate vor fi respinse.  

20. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de Stat 

21. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 31.01.2022 

22. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și 

Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md 

 

 

Ex. O. Blaj 


