
ANUNŢ DE ATRIBUIRE
Nr.8 din 30.11.2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorităţii contractante Consiliul Raional Soldanesti
Localitate Or.Soldanesti
1DNO 1007601006405
Adresa Or.Soldanesti str.31August 1
Număr de telefon/fax 0272-2-53-66
E-mail sectiaeconomie.sd@gmaiI.com
Adresa de internet k

Persoana de contact Nani Galina
Tipul autorităţii contractante şi obiectul 
principal de activitate
(dacă este cazul, m enţiunea că autorita tea  
contractantă este o autorita te cen tra lă  de 
achiziţie sau că achiziţia  im plică o altă fo r m ă  de 
achiziţie com ună)

r

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP
Justificarea alegerii procedurii de 
atribuire
(în cazul procedurii de negociere fă r ă  pub licarea  
prealabilă  a unui anunţ de partic ipare)

Tipul obiectului contractului de achiziţie/ 
acordului-cadru

Bunuri □ 
Servicii □
Lucrări □

Obiectul de achiziţie
*

*

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

Anunţul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1635491801468
Data publicării: 29.10.2021
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21046052

Criteriul de atribuire utilizat Preţul cel mai scăzut □
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preţ □ 
Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici şi instrumente specifice de 
atribuire utilizate

Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziţii □ •

• *

Licitaţie electronică □
*

Nr. oferte primite Total:
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
şi mijlocii:
De la operatori economici dintr-un alt stat:
Pe cale electronică:

mailto:sectiaeconomie.sd@gmaiI.com
https://achizitii.md/ro/public/tender/21046052


3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziţie/acordului-cadru:

în urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în 
grupului de lucru nr.8 din 12 noiembrie 2021 
publică/acordului-cadru ofertantului:

cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei 
s-a decis atribuirea contractului de achiziţie

Denumire ÎI „Mariana Druţă”
IDNO 1005606001593
Date de contact 076717779
(adresa7 te le fo n 'fa x / e -m a il/p a g in a  web) gh i pata 1 am u s@gm a i I. corn
7̂

întreprindere mică sau mijlocie Da □ N un
Asociaţie de operatori economici
(societate mixtă, consorţiu  sau  altele)

D a□ Nu □

Subcontractanţi
(denumirea, va loarea  şi p ro cen tu l din contract)

Da n Nu □

9

Loturile atribuite:

Nr.
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma,
inclusiv

TVA

1
/V

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

90620000-9 1 32/21 din 
16.11.2021

289784,05

Notă: Informaţiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informaţii:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la 
un proiect şi/sau un program finanţat din fonduri ale 
UE

Nu □ 
Da □

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul 
(contractele) la care se referă anunţul respectiv

Nu □
Data (datele) şi referinţa (referinţele) 
publicărilor:

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor mun.' Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi 
Sfânt, 124, MD-2001; 
tel/fax: (022) 820 652, 820-651 
e-mail: contestatiU/’ansc 
pagina web: wwvv.ans

Alte informaţii relevante

Conducătorul grupului de lucru:

Notă: Anunţurile de atribuire se publică ini Buletinul Achiziţiilor publice în cel mult zile de 
data la care se va remite informaţia cu privire la finalizarea procedurii de achiziţie publică prin 
atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui 
concurs de soluţii prin stabilirea concurentului câştigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice 
printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile 
publice).


