Anunț internațional de intenție

Societatea Naţională Nuclearelectrica S.A. („SNN”)
București, Str. Polonă Nr. 65, Sector 1, România

Invită la depunerea de
Scrisori de exprimare a Interesului
privind asocierea cu SNN într-o societate de proiect care va dezvolta şi construi proiectul Unităţilor 3&4 CNE Cernavodă, România.

SNN, deţinător şi operator al Centralei Nuclearelectrice de la Cernavodă („CNE Cernavodă”), este în căutare de parteneri de proiect - investitori - alături de care să
investească în societatea de proiect care va dezvolta şi construi Unităţile 3&4 de la CNE Cernavodă („Proiectul”). Este de aşteptat ca cele două noi unităţi, ce vor folosi
tehnologia CANDU 6, având ca proiect de referinţă Unitatea 2 a CNE Cernavodă, să aibă o putere instalată de cel puţin 720 MW fiecare.
Având în vedere gradul înalt de specializare tehnologică a Proiectului, cerinţele de bonitate/capabilitate financiară, experienţa operaţională şi comercială şi capabilitate
tehnologică şi managerială pentru dezvoltarea şi construirea Proiectului, se organizează în prealabil o sesiune de calificare a investitorilor interesaţi pe bază de
Documentaţie de Calificare, care include o Scrisoare de Exprimare a Interesului („Scrisoare de Interes”).
Documentaţia de calificare poate fi descărcată de pe website-ul SNN (www.nuclearelectrica.ro).
Documentaţia de calificare, completată conform instrucţiunilor publicate pe website, trebuie depusă în limbile engleză şi / sau română, pe suport hârtie şi în format
electronic (CD, documente în format .pdf) la următoarea adresă:
În atenţia: Societatea Naţională Nuclearelectrica S.A.

Str. Polonă, nr. 65, 010494, sector 1, București, România
Data limită de depunere a documentaţiei de calificare este 8 septembrie 2014, ora 16.00, ora Bucureștiului.
Investitorii calificaţi vor avea posibilitatea de a accesa o cameră de date electronică şi de a participa la o prezentare ţinută de managementul SNN referitoare la Proiect.
Ulterior, aceştia vor fi invitaţi să depună scrisori de intenţie (însoţite de documentaţia de susţinere a intenţiei), acestea urmând a fi evaluate în vederea stabilirii investitorului
selectat pentru desfășurarea de negocieri în vederea înfiinţării şi funcţionării societăţii de proiect.
Mai multe informaţii si instrucţiuni cu privire la desfășurarea procesului de selectare a unui investitor sunt cuprinse în Regulamentul de desfăşurare a procesului de selectare
a investitorilor pentru continuarea proiectului Unităţilor 3 si 4 CNE Cernavodă („Procedura”), care face parte din documentaţia de calificare pusă la dispoziţia potenţialilor
investitori.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm contactaţi SN Nuclearelectrica S.A. (prin email: u3u4@nuclearelectrica.ro sau fax: +40 21 316 94 00).
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