-

COP

-

COP

-

COP

-

-

Acord Aditional,
procedura anulata

Marimea platilor
efectuate la situate.
30.03.2021

Sursa de finantare

N/data
Inregistr.cont la
trezorarie

Valoarea(lei)/
durata (valabilitate)

Întretinerea drumurilor
publice locale raionale in
perioada rece
(deszăpezirea,combaterea
poleiului) an. 2021

N/data
semnari
contract.

1

Ofertantul
cistigator

Denumirea
lucrarilor,
bunurilor serviciilor,
data desfasurarii
procedure, proces
verbal de deschidere

Operatorii
economici

Nr.

Procedurile de
atribuire a contr

Informaţie cu privire la procedurile de achiziții publice desfăşurate în perioada
I-lui trimestru al anului 2021

-

-

-

-

anulata

-

-

-

-

-

anulata

-

-

-

-

- data desfasurarii procedurii
06.01.2021
2

3

- P/V nr.1
Produse petroliere pentru
anul 2021
- data desfasurarii procedurii
06.01.2021
- P/V nr.2
Întretinerea drumurilor
publice locale raionale in
perioada rece
(deszăpezirea,combaterea
poleiului) an. 2021
- data desfasurarii procedurii
20.01.2021
- P/V nr.3

SRL”Datario”

-

-

anulata

4

5

Produse petroliere pentru
anul 2021
- data desfasurarii procedurii
19.01.2021
- P/V nr.4

Întreţinerea de rutină a
drumurilor; intreţinerea
periodică, reparaţii curente şi
capitale – drumuri asfaltate ,
drumuri pietruite pentru
drumurile publice locale
raionale anul 2021, raionul
Soldanesti Inclusiv:Lotul 1
Întreţinerea de rutină a
drumurilor; Lotul 2
Întreţinerea periodică,
reparaţii curente şi capitale –
drumuri asfaltate ;Lotul 3
Întreţinerea periodică,
reparaţii curente şi capitale –
drumuri pietruite”
- data desfasurarii procedurii
24.03.2021
- P/V nr.5

SRL”Datario”

COP

-

-

-

-

-

-

anulata

LP

SA “DrumuriSoroca”

Nr.18/21 din
07.04.2021

567471,71
31.12.2021

20210000000565 din
15.04.2021

Bugetul
de stat

-

-

-

-

-

-

20210000000565 din
15.04.2021

Bugetul
de stat

-

IM”Tirex
Petrol”SA

Lotul 1
1.SA “DrumuriSoroca”
2.SRL “Ranao
Trans Com”
3.SRL” BurdilaConstruct”
4.SC “Madicar”
SRL

Lotul 2
1.SC”DromasCons”S.R.L.
2.IPS ”Corsag”
SRL
3.SA “DrumuriSoroca”
4.SC “Madicar”
SRL
5.SRL "AmonTrade"
6.SRL “NISIPSI”
7.SRL “BurdilaConstruct”
8.SRL “Ranao
Trans Com”

Lotul 3
1.SA
“DrumuriSoroca”
2.IPS ”Corsag”
SRL
3.SC “Madicar”
SRL
4.SRL
“Cetatcons”

-

SA “DrumuriSoroca”

Nr.18/21 din
07.04.2021

662853,95
31.12.2021

5.SRL "AmonTrade"
6.SRL
“Flerixon”
7.SC ”DromasCons”S.R.L.
8.“Vicoliv
Grup” SRL
9.SRL “NISIPSI”
10.SRL “Ranao
Trans Com”
11.SRL
“BurdilaConstruct”

