
 

 

ANUNŢ DE ATRIBUIRE                    

Nr. 2 din 05.08.2022                    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorităţii contractante Consiliul raional Drochia 

Localitate r. Drochia, or. Drochia 

IDNO 1007601011445 

Adresa str. Independenţei 15, MD-5202 

Număr de telefon/fax 0252 2 20 58 

E-mail cancelardroc@mail.ru 

Adresa de internet http://drochia.md/ 

Persoana de contact  Galina DONICI, tel. 067733322 

Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de 

activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea 

contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că 
achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună) 

autoritate a administraţiei publice locale 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri  Licitație deschisa   

Justificarea alegerii procedurii de atribuire  (în cazul 

procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui 

anunţ de participare) 

Nu se aplică 

Tipul obiectului contractului de achiziţie Bunuri □        Servicii □       Lucrări □ 

Obiectul de achiziţie Întreținerea și reparaţia curentă a drumurilor locale raionul Drochia 

pentru anul 2022 Suplimentar 

Anunţul de participare 

 
Nr.: .   ocds-b3wdp1-MD-1652767300718 

Data publicării: 17.05.2022 

Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1652767300718?tab=contract-notice 

Criteriul de atribuire utilizat Preţul cel mai scăzut □ 

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziţii □  

Licitaţie electronică □  

Nu □ 

 

Nr. oferte primite Total: 3(trei) 

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi mijlocii: 3 

De la operatori economici dintr-un alt stat: - 

Pe cale electronică: 3(trei) 

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziţie: 

În urma examinării şi evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 1 din 

21.04.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziţie publică ofertantului: 

Denumire SRL ,,Magistrala – Nord” 
IDNO 1011607000998 

Date de contact  

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) 

or. Drochia, str. Evghenii Gudanov,15 MD-5201 , telefon: 0 252 2 

59 00 , email: magistrala-nord@inbox.ru, 

Întreprindere mică sau mijlocie  Da □       Nu □        

Asociaţie de operatori economici   

(societate mixtă, consorţiu sau altele)  

Da □       Nu □        

 

Subcontractanţi 

(denumirea, valoarea şi procentul din contract) 

Da □       Nu □       

  

4. Loturile atribuite: 

Nr. Denumirea lucrărilor Cod CPV Cantitate Nr. şi data contractului Suma, inclusiv 

TVA 

1 Lotul I 
Întreținerea și reparaţia curentă a 

drumurilor locale raionul Drochia pentru 

anul 2022 Supilmentar 

45200000 – 
9 

1 Nr. 80 din 28.07.2022 1 855 709,88 

LEI 

5. 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: contestatii@ansc.md 

pagina web: www.ansc.md 

Alte informaţii relevante Nu sunt 

 

Conducătorul grupului de lucru:                     Alexei VASILEAN _______________________                L.Ş. 
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