
Anunţ privind modificarea contractului 
de achiziţii publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 20.12.2019

L____ Date cu privire la autoritatea contractantă:
D enum irea autorităţii contractante Consiliul Raional Soldanesti
Localitate Or.Soldanesti
IDNO 1007601006405
Adresa Or.Soldanesti str.31 August 1 •

N um ăr de telefon 0272-2-54-83
N um ăr de fax 0272-2-53-86
E-m ail Sectiaeconomie.sd@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact Bahrim Ludmila

II. Date cu privire la procedura de achiziţie:

Procedura de atribuire aplicată COP
Nr. procedurii Nr: ocds-b3wdp 1 -MD-1544781831989
Data deschiderii ofertelor Data:27.12.2018 ora:14:00
Nr. BAP
Data publicării în BAP
Data (datele) şi referinţa (referinţele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se referă anunţul 
respectiv. *

III. Date cu privire Ia contractul de achiziţie:

Tipul contractului de achiziţie Bunuri □ 
Servicii □
Lucrări □

Obiectul de achiziţie
9

întreţinerea drumurilor în perioada rece a anului
2019

Cod CPV 90620000-9

Contractul se referă la un proiect şi/sau Nu □
program finanţat din fonduri ale Uniunii 
Europene

Da □

Sursa de finanţare
9 Buget de stat □

Buget CNAM □ 
Buget CNAS □
Surse externe □
Alte surse: [indicaţi]

Data deciziei de atribuire a contractului Nr. 15 Din 27.12.2018
Operatorului economic cîştigător SA “Drumuri-Soroca”, drumuri soroca(5),mail.ru. 

Or.Soroca, str.Feofania Budde,27fax 0 230 22540
Date de contact ale operatorului economic 0230 22540 / 29684 /22495

1

mailto:Sectiaeconomie.sd@gmail.com


Nr. contract de achiziţie
*

2/19
Data contract de achiziţie 10.01.2019
Valoarea contractului de achiziţie 795655,28
Termen de valabilitate 31.12.2019
Termen de execuţie 01.01.2019-31.12.2019

IV. Date cu privire la modificările contractului de achiziţie/acordului-cadru:

Tipul modificărilor operate Micşorarea valorii contractului □
Majorarea valorii contractului □
Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare □
Modificarea termenului de valabilitate □ 
Rezelierea contractului □
Altele: [indicaţi]

Temeiul juridic [indicaţi actul normativ, articol, alineat]
Valoarea modificărilor 117590,38
Informaţii privind creşterea preţului în 
urma modificării

[se indică dacă se utilizează preţul actualizat 
al contractului de achiziţii publice/acordului- 
cadru]
Nu se aplică □

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziţie publică/acordului-cadru

Nu □
Da □
[Dacă da, indicaţi toate modificările operate 
anterior şi valoarea acestora]

Alte inform aţii relevante
_________________________________________ * -  -

V. Descrierea achiziţiei înainte şi după modificare (natura şi amploarea lucrărilor,
natura şi cantitatea sau valoarea bunurilor, natura şi amploarea serviciilor):

întreţinerea drumurilor in perioada rece a anului 2019_______________

VI. Descrierea circumstanţelor care au făcut necesară modificarea:

închiderea soldului din contract___________________________________________

VII. Motivele/argumentele modificării contractului de achiziţie/acordului-cadru:

Lipsa condiţiilor climaterice (precipitaţii sub forma de zapada, polei, gheţuş)__________

VIII. Rezultatele examinării:
A

In baza deciziei grupului de lucru pentru achiziţii de modificare a contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru Nr. 1 din 20.12.2019 a fost încheiat acordul adiţional Nr. 1 din 

20.12.2019 privind:
Micşorarea contractului cu 117590.39 lei tuna suta şaptesprezece mii cinci sute nouăzeci lei. 39 bani ) 
In rezultatul micşorării suma contractului va constitui 678064 lei 89 bani (795655.28-117590.39)



Informaţii privind organismul de supraveghere şi organismul de soluţionare a contestaţiilor:

Agenţia Achiziţii Publice: mun. Chişinău, şos. Hînceşti, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e- 
mail: BAP@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi 
Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md: www.ansc.md

Conducătorul grupului de lucru:
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