Nr. 0506/42491 din 08.06.2016

AVIZ
Vă informăm că Î.C.S.”RED UNION FENOSA”S.A lansează vinzarea, prin solicitarea ofertelor de preţuri,
privind Vînzarea pilonilor uzati.
Notă: Preţul oferit va include toate cheltuielile legate de preluarea mărfii de la locul dislocării.
Ofertele pot fi expediate până la data de 14.06.2016, ora 17:00, pe adresa: MD-2024, Republica Moldova,
mun. Chişinău, str. A. Doga, 4, către dl. Iurie Haruţă, director Achiziţii.

Persoanele interesate pot lua cunoştinţa de starea tehnica a pilonilor propusi spre vânzare la locul
depozitarii lor conform tabelei din Anexa 1.
Anexe la aviz:
Anexa Nr. 1 – LISTA BUNURILOR
Anexa Nr. 2 – FORMULAR OFERTA ECONOMICĂ
Notă.
Î.C.S.”RED UNION FENOSA”S.A îşi rezervă dreptul de a declara oferta nula sau de a nu a adjudeca,
în cazul recepţionării unui număr redus de oferte, precum şi în cazul în care preţul oferit va fi inferior valorii
obiective.
În cazul în care oferta prezentată nu va întruni condiţiile enumerate, nu se va conforma exigenţelor
prevăzute de prezenta solicitare sau/şi nu va fi depusă în termenul limită indicat, oferta va fi respinsă fără a
fi examinată.
Vă mulţumim pentru participare!

Cu respect,
Iurie Haruţa
Director Achiziţii, PR şi SG

Anexa Nr. 1
LISTA BUNURILOR

№

Denumirea bunului

1

Piloni SK - 26

2

Piloni SK - 22

Locul depozitării

u.m.

Cantitatea

Leova
demontati, depozitati PDC Tomai

buc

1

Leova
demontati, depozitati PDC Antonovca

buc

3

Comrat
demontati, depozitati PDC Tomai

buc

1

PDC Susleni

buc

1

LEA-110kV CET-2 Dubasari
depozitiati PDC 27 COMPLEX

buc

2

LEA-110kV Vadul lui Voda-Dubasari
Com. Slobozia-Dusca

buc.

4

buc.

4

buc.
buc.

3
1

Orhei Chiperceni
demontati, depozitati linga baza Electrocon Orhei

buc

6

PDC-Javgur Mihailovca
Cimislia

buc

5

PDC Susleni
Renovare LEA-35kV Tomai-Javgur
LEOVA

buc

3

buc

5

LEA-35kV Stefan Voda-Talmaz, com. Talmaz

buc.

5

LEA-35kV Anenii Noi-Varatic, în apropierea or. Anenii
Noi

buc.

5

LEA-35kV Stefan Voda-Talmaz, com. Talmaz
LEA-35kV Anenii Noi-Varatic, în apropierea or. Anenii
Noi
LEA-35kV Cahul-Mascovei, în apropierea or. Cahul

3

Piloni SV - 16

Anexa Nr. 2
FORMULAR OFERTA ECONOMICĂ
1. Denumirea întreprinderii ____________________________
2. IDNO ___________________________________________
3. Telefon / fax pentru relaţii __________________________
4. Email___________________________________________
5. Persoana de contact ______________________________
6. Pretul:

Nr.

Denumirea bunului

u.m.

cantitatea

1

Piloni uzati SK - 26

Buc.

1

2

Piloni uzati SK - 22

Buc.

19

3

Piloni uzati SV -16

Buc.

29

Preţ oferit (fără TVA/u.m.)

7. ________________________, declară că, întocmind oferta economică, a ţinut cont de starea şi locul deslocării
acestora, şi toate condiţiile contractării prevăzute în Invitaţie, precum şi de clauzele contractului model de achiziţii si
prevederile Codului Etic, Cerinţele de mediu pentru furnizorii de servicii şi bunuri, Politica Gas Natural Fenosa pentru
Drepturile Omului, plasate pe site-ul: http://www.gasnaturalfenosa.md in rubrica Achiziţii si Licitaţii şi se obligă ca,
în caz de adjudecare, să semneze contractul în aceleaşi condiţii.
8.

În cazul adjudecării ofertei sale, _____________________. se obligă să semneze contractul în condiţiile expuse în pct.
8 şi să-l prezinte Î.C.S.”RED UNION FENOSA”S.A. în termen de 5 zile de la data în care a primit exemplarele
contractului pentru semnare. Neprezentarea, de către _______________, a contractului semnat, în termenul de 5
zile, va da dreptul Î.C.S.”RED UNION FENOSA”S.A. să respingă oferta _______________.

9. Anexă la ofertă economică:
- copia buletinului

____________________________________.
(denumire/nume ofertant )
(semnatura şi data),

