Preselecție,
calificare
operatori economici
Pachetul de documente trebuie să fie prezentat, într-un plic
sigilat, pe adresa “Termoelectrica” S.A., MD-2024, Republica
Moldova, str. Tudor Vladimirescu 6, et. 2, Cancelaria, biroul
204, cu indicarea denumirii operatorului economic, sau prin email: oferte.achizitii@termoelectrica.md
Operatorii economici, nerezidenți, producători direcţi de
bunuri, prestatori de servicii specializate, deţinători de
licenţe eliberate de o autoritate publică centrală abilitată,
pentru un anumit gen de activitate, pot fi incluşi în lista
operatorilor economici calificaţi doar după examinarea şi
acceptarea de către “TERMOELECTRICA” S.A. a solicitării depusă
în formă scrisă cu anexareea documentelor confirmativce la
adresa email: cancelaria@termoelectrica.md.
Operatorii economici calificați anterior pot fi calificați
și incluși în mod automat în lista operatorilor economici
calificați pentru următorul an, doar pentru lucrările,
serviciile și bunurile la care au fost semnate contracte
anterior (în ultimul an calendaristic) și au îndeplinit
obligațiile contractuale corespunzător, în baza depunerii unei
solicitări cu anexarea actelor actualizate ale întreprinderii.
Operatorii economici care nu au fost calificaţi conform
procedurii de preselecţie şi sistemului de calificare a
operatorilor economici, nu vor fi admiși la procedura de
achiziții pentru bunuri, servicii şi lucrări (ofertele
comerciale vor fi restituite).
Preferențial: Pentru a nu perturba procedurile de achiziții
rugăm de a prezenta cererile privind Procedura de Preselecție
și Calificare a operatorilor economici cu cel puţin 10 zile

calendaristice înainte de data limită de depunere a ofertelor
comerciale pentru procedurile de achiziţii.

Termenii
Nr.

Denumirea anunțului

de
lansare

TERMOELECTRICA” S.A. aduce la
cunoştinţă potenţialilor furnizori
despre lansarea procedurii de
preselecție și sistemului de
calificare a operatorilor economici
pentru anul 2021
Lista Operatorilor Economici
Calificaţi
pentru procedurile de achiziţii a
bunurilor și lucrărilor pentru anul
2021
Lista Operatorilor Economici
Calificaţi
pentru procedurile de achiziţii a
bunurilor și lucrărilor pentru anul
2020
REGULAMENTUL DE FUNCŢIONARE PRIVIND
PROCEDURA DE PRESELECŢIE ŞI SISTEMUL
DE CALIFICARE A OPERATORILOR ECONOMICI
PENTRU PROCEDURILE DE ACHIZIŢI

Informaţie
detaliată

