ANUNȚ DE ATRIBUIRE
1.

2.

3

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10

Denumirea
autorității
contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon
Număr de fax
E-mail
Adresa de internet
Tipul autorității contractante și
obiectul principal de activitate

Consiliul raional Orhei

mun.Orhei
1007601005523
bd.M.Eminescu, 2
0235/20389
0235/20662
consiliu.orhei@or.md
www.or.md
autoritate a administrației publice locale avînd ca obiect
principal de activitate: promovarea intereselor și
solutionarea
problemelor
populației
unității
administrative-teritoriale.
Autoritatea contractantă este o Nu
autoritate centrală de achiziție
sau că achiziția implică o altă
formă de achiziție comună
50000000-5
Cod CPV
Descrierea achiziției
Întreținerea de rutină a drumurilor publice locale
Tipul procedurii de atribuire Licitație publică
aplicate
Nr. procedurii de atribuire Nr: ocds-b3wdp1-MD-1553782240828 din 18.04.2019
(inclusiv link-ul procedurii de Link-ul: https://
atribuire)
achizitii.md/ro/public/tender/21006667
Tehnici și instrumente specifice Nu s-a aplicat
de atribuire (acordul-cadru,
sistem dinamic de achizitie)
Criteriul de evaluare aplicat prețul cel mai scăzut
pentru adjudecarea contractului
Data încheierii contractului/
nr.44 din 26.04.2019
nr.contract
Numărul de oferte primite, Trei (un o.e.-întreprindere mică, doi sunt întreprinderi
mijlocii); ofertele depuse pe cale electronică.
inclusiv
a) numărul de oferte primite de la
operatorii economici care sînt
întreprinderi mici sau mijlocii;
b) numărul de oferte primite dintr-un
alt stat; c) numărul de oferte primite
pe cale electronică.

11. Date despre ofertantul cîștigător

12.
13.

14.
15.

ÎI Cociug Raisa (1005606005661); RM, rl.Orhei,
s.Bolohan, cociugoleg16@gmail.com tel.060668000
Întreprindere mică
Valoarea ofertei cîștigătoare/
fără TVA - 972.216,80 lei
valoarea contractului atribuit
cu TVA - 1.166.660,20 lei
Valoarea și procentul din Nu se aplică
contract
care
poate
fi
subcontractat unor teți
Contract finanțat din fonduri Nu
ale Uniunuu Europene
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Denumirea și adresa
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt
organismului competent de
1

soluționare a contestațiilor:
16. Data și referința publicărilor
anterioare în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene privind
contractul la care se referă
anunțul respectiv (dacă este
cazul):
17 Data publicării anunțului de
participare
18 Data transmiterii spre publicare
a anunțului de atribuire
19 Orice alte informații relevante.

nr.124 (et.4), MD 2001; Tel/Fax/email: 022-820-652,
022/820-651, contestatii@ansc.md
Nu se aplică

28.03.2019
17.05.2019
Nu sunt
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