
Condiţiile generale impuse ofertanţilor: 

A.

B.
C.

D.

№ Obiectul achizitiilor planificate Cod  CPV Procedura de achizitii

1 Lucrari de reparatie complexa a statiilor electrice 35-110kV 9 buc. 45317200-5 restrânsă

2 Lucrari de reparatie a intreruptoarelor cu ulei 110 kV 11 buc. 50500000-0 restrânsă

3
Montarea noii celule  110ÎL Edineţ-Burlănești (cu dispozitive pe microprocesoare 

PRA) la SE Edineţ-110/35/10kV
1 buc. 50500000-0 restrânsă

4 Inlocuirea bateriilor de acumulatoare la SE (Floresti, Straseni) 2 buc. 50500000-0 deschis

5 Inlocuirea  utilajului de incarcare la SE Edinet , (Floresti, Cahul Sud) 3 buc. 45232000-2 deschis

6 Montarea celulelor ID-10KV la SE Ialoveni 18 buc. 50500000-0 restrânsă

7
Proiectarea reconstructiei PRA si a circuitelor secundare a reactoarelor 400 kV la 

SE Vulcanesti 400 kV
3 conexiuni 71323100-9 restrânsă

8
Achizitia, montarea , ajustarea si darea in exploatare a instalatiei complete de 

acumulatoare la SE Balti Centrala
1 buc. 71323100-9 deschisa

9 Reconstructia sistemei de supraveghere video la SE Vulcanesti 400 kV 1 buc. 32230000-4 cerere a ofertelor de pret

10 Lucrari de protectie anticoroziva a pilonilor metalici 12 buc. 24963000-2 restrânsă

11 Lucrarile de reparatie a circuitelor de legare la pamint la LEA 110kV 478 buc. restrânsă

12 Lucrari de inlocuire a pilonilor defectati  la LEA110-330 kV 26 buc. 45232000-2 restrânsă

13 Lucrări de defrişare şi lărgire a traseelor LEA 35-400 kV 115 ha 45111200-0 deschisa

14 Reconstructia LEA 110kV Donduseni - Lincauti si LEA 110kVBalti- Biliceni                                                                   50.3 km 45453100-8 restrânsă

15 Lucrari de inlocuire a pilonilor  si montarea pilonilor suplimentari 10 buc. 50500000-0 restrânsă

16 Montarea , ajustare si dare in exploatare a utilajului de telemecanica Granit Micro 11 buc. 3200000-3 restrânsă

17 Montarea sistemei de incalzire  in laborator  la baza Vatra 1 buc. deschisa

18 Lucrari de deservire tehnica a transportului auto 50200000-7 restrânsă

1 Inlocuirea intreruptoarelor cu ulei 10 kV la SE Balti 330 kV 2 buc. 31000000-6 restrânsă

2 Piese de schimb in asortiment necesare pentru campania de reparatie a SE 31000000-6 restrânsă

3 Achizitia descarcatoarelor ОПН   35-110 кV 198 buc. 31215000-6 restrânsă

4 Achizitia productiei de cablu in asortiment 31300000-9 restrânsă

5
Materialele in asortiment ( relee , rezistoare, intrerupatoare s.a.)  conform 

necesitatiilor PRA
31221000-1 restrânsă

6 Achizitia a utilajului DAS-F (АЧР) pentru Filiala Sud 31162000-9 restrânsă

7
Confectionarea, montarea si ajustarea echipamentului (ДФЗ и ПВЗУ-Е 110ВЛ-

Industriala) la SE Chisinau 330 kV
1 buc. 31162000-9 restrânsă

8 Utilaj pentru PRA (ПВЗУ-Е, ПРМ и ПРД  АКА-32-КЕДР) МГРЭС-1 si МГРЭС-2 2 buc. 31221000-1 restrânsă

9 Utilaj pentru PRA (ПВЗУ-Е, ПРМ и ПРД  АКА-32-КЕДР ) la SE Vulcanesti 400 kV 1 set 31221000-1 restrânsă

10

Materiale si piese de schimb necesare pentru reconstructia, reparatia si deservirea 

LEA35-400 kV (izolatoare, constructii metalice, armatura d elinie, conductor AC si 

cablu de paratrasnet s.a.)

44111500-6 restrânsă

11 Achizitia utilajului pentru Serviciul Metrologie deschis

12 Achizitia transformatoarelor de curent de masurare 10 kV 147 buc. 31170000-8 restrânsă

13 Materiale şi echipamente de telecomunicaţii (Granit Micro) 32000000-3 restrânsă

14 Materiale şi echipamente de telecomunicaţii 32000000-3 restrânsă

15 Materiale si  accesorii pentru reparatia si deservirea tehnicii de calcul 30145000-7 cerere a ofertelor de pret

16 Achizitia tehnicii de calcul 30120000-6 cerere a ofertelor de pret

17 Procurarea pieselor auto pentru necesitatile IS ME 34300000-0 restrânsă

18 Lubrifianţi auto 09210000-4 deschis

19 Produse petroliere 09000000-3 deschis

20 Achizitia anvelopelor si acumulatoarelor
34351100-3   

31440000-2
deschis
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21 Materiale de constructie 44100000-1 restrânsă

22 Instrumente si accesorii 44100000-1 restrânsă

23 Materiale electrice pentru necesitati IS ME
31321300-5 

31224800-0   
restrânsă

24 Autovehicule pentru Servicul Statii si Servicil central de protectii si automatica 2 buc. 34000000-7 deschis

25
Auto-laborator de tensiune inalta pentru Servicul de izolatii si protectii impotriva 

supratensiunilor
2 buc. 45315400-2 deschis

26 Imbracaminte si incaltaminte de protectie 35000000-4 cerere a ofertelor de pret

27 Procurarea si instalarea conditionerelor 45331221-1 cerere a ofertelor de pret

28 Achizitia si montarea cazanului de incalzire la baza Balti 1 buc. 39721410-9 deschis

29 Metal in asortiment 44000000-0 deschis

30 Mobilier in asortiment 34928400-2 cerere a ofertelor de pret
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