AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU
SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR

NATIONAL AGENCY FOR
SOLVING COMPLAINTS

MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, et. 4,
tel: 022 820652, fax: 022 820651, e-mail: contestatii@ansc.md

DECIZIE
Nr. 03D-742-19 Data: 06.12.19
privind soluționarea contestației formulate de către „SV-MOTOGRUP” SRL înregistrată la
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor cu nr. 02/877/19 la data de 14.11.2019,
pe marginea procedurii de achiziție publică nr. MD-1573561628644 din 23.11.2019

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor a examinat contestația
înregistrată cu nr. 02/877/19 la data de 14.11.2019, depusă de către „SV-Motogrup”
SRL, adresa: mun. Chișinău, s. Grătiești, str. Primăverii 7, număr de identificare
(IDNO): 1011600027509, tel.: 079088988, e-mail: svmotogrup@gmail.com, pe
marginea documentației de atribuire la procedura de achiziție publică nr. MD1573561628644 din 23.11.2019, privind achiziționarea unui tractor multifuncțional,
inițiată de către AO „Iedera - Dubăsarii Vechi”, r-nul. Criuleni, s. Dubăsarii Vechi, str.
N. Donici 3, număr de identificare (IDNO): 1015620008179, tel.: 60589498, e-mail:,
dv.primaria@gmail.com, iuliabudistean@gmail.com.
În scopul examinării contestației depuse, Agenția a organizat la data de 25.11.2019,
ora 14:00, ședința deschisă la care au participat reprezentanții operatorului economic
contestator și ai autorității contractante.
Pretențiile contestatorului:
În calitatea sa de persoană interesată, „SV-Motogrup” SRL contestă documentația
de atribuire la procedura de achiziție publică nr. MD-1573561628644 din 23.11.2019,
privind achiziționarea unui tractor multifuncțional, și în temeiul prevederilor art. 82 alin.
(1) din Legea nr. 131/15 relatează următoarele:
În sensul prevederilor art. 72 din legea prenotată, contractul de achiziții publice se
atribuie în temeiul principiilor respectării legii, ordinii de drept, bunelor moravuri, eticii
profesionale și selectării ofertei celei mai avantajoase, iar potrivit art. 7, reglementarea
relațiilor privind achizițiile publice se efectuează în baza principiului utilizării eficiente
a finanțelor publice și minimizarea riscurilor autorităților contractante, transparența
achizițiilor publice, asigurarea concurenței și combaterea concurenței neloiale în
domeniul achizițiilor publice, tratament egal, imparțialitate, nediscriminare în privința
tuturor ofertanților și operatorilor economici.
La data de 13.11.2019, „SV-Motogrup” SRL, vizualizând platforma electronica
de achiziții „achiziții.md” a constatat că de către autoritatea contractantă AO „ IederaDubăsarii Vechi” a fost publicat anunțul de participare la procedura de achiziție publică
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cererea ofertelor de prețuri nr. MD-1573561628644, privind achiziționarea unui tractor
multifuncțional.
Astfel, „SV-Motogrup” SRL, studiind specificația tehnică, a constatat că a fost
inclusă cerința: Țara de producere: UE, Japonia, SUA, Coreea de Sud.
Contestatorul menționează faptul, că prin includerea cerinței respective, autoritatea
contractantă încalcă prevederile art. 37 din Legea nr. 131/15, care stipulează că:
- Specificațiile tehnice nu vor face referință la o anumită marcă comercială sau la
un anumit agent economic, la un brevet, o schiță sau un tip de bunuri, de lucrări și de
servicii, nu vor indica o origine concretă, un producător sau un operator economic
concret.
-Specificațiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la
procedura de atribuire și nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole
nejustificate de natură să restrângă concurența între operatorii economici.
În acest context, contestatorul susține că nu este de acord cu cerința dată, iar
excluderea acesteia nici cum nu afectează respectarea cerințelor funcționale și normelor
tehnice ale tractoarelor, totodată nu aduce nici un prejudiciu autorității contractante.
În consecință, operatorul economic contestator subliniază că îndeplinirea cerințelor
specificațiilor expuse în anunțul de participare limitează concurența și dreptul său de a
participa la procedura de achiziția publică în cauză, de asemenea nu va fi respectat
principiul de tratament egal, imparțialitate, nediscriminare în privința tuturor
ofertanților și operatorilor economici, asigurarea concurenței și combaterea concurenței
neloiale în domeniul achizițiilor publice.
Drept argument la cele relatate, contestatorul menționează că este importator –
dealer al tractoarelor produse în Republica Populară Chineză, iar prin înserarea cerinței
că se acceptă doar tractoare din țara de producere UE, Japonia, SUA, Coreea de Sud se
încalcă principiul imparțialității, se atestă o clauză discriminatorie în raport cu
producătorii din China, clauză care contravine principiului consfințit la art. 7 lit. h) din
Legea nr. 131/15, nediscriminare în privința tuturor ofertanților și operatorilor
economici.
În același timp, contestatorul constată faptul că autoritatea contractantă prin
inserarea cerințelor cu referire la țara de producere a creat un obstacol nejustificat, care
în consecință limitează concurența în cadrul procedurilor de achiziție publică, ceea ce
contravine principiului prevăzut la lit. c) din același articol, asigurarea concurenței și
combaterea practicilor anticoncurențiale în domeniul achizițiilor publice.
„SV-Motogrup” SRL menționează faptul că prin Legea nr. 125 din 02.06.2016 a
fost ratificată aderarea Republicii Moldova la Acordul privind achizițiile publice,
întocmit la Marrakech la 15 aprilie 1994, și la Acordul privind achizițiile publice
modificat prin Protocolul de modificare a acestuia, întocmit la Geneva la 30 martie
2012. Astfel, acesta precizează că Acordul prenotat în preambul indică faptul că părțile
recunosc necesitatea unui cadru multilateral eficace pentru achizițiile publice, cu scopul
de a asigura liberalizarea și extinderea acestora și de a îmbunătăți cadrul de desfășurare
a comerțului internațional. Totodată, acesta învederează prevederile art. 7 lit. f) și g) din
Legea nr. 131/15, potrivit cărora reglementarea relațiilor privind achizițiile publice se
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efectuează în baza principiilor privind liberalizarea și extinderea comerțului
internațional și libera circulație a mărfurilor, libertatea de stabilire și de prestare a
serviciilor.
Prin urmare, acțiunea de inserare a țării de origine doar a unui număr limitat de
țări, subliniază contestatorul, creează declararea drept neeligibilă a unor bunuri originare
din China, ceea ce ar fi în contradicție cu prevederile acordului respectiv, inclusiv cu
prevederile Legii nr. 131/15, în partea reglementărilor principiilor ce țin de relațiile
privind achizițiile publice, prevederile cărora au fost citate supra. Reieșind din
principiile nominalizate, contestatorul consideră că autoritatea contractantă ar trebui să
acționeze în mod imparțial la stabilirea specificațiilor tehnice ale bunurilor ce
intenționează să le achiziționeze, iar la cazul din speță, să stabilească nivelurile de
calitate, nivelurile de performanță ecologică, proiectarea pentru toate tipurile de utilizări
și evaluarea conformității, performanțele, utilizarea bunului, siguranța sau dimensiunile
acestuia, testările și metodele de testare, instrucțiunile de utilizare, procesele și metodele
de producție în toate etapele ciclului de viață al bunului, precum și procedurile de
evaluare a conformității acestuia.
De asemenea, operatorul economic contestator consemnează că un alt temei de
anulare a documentației de atribuire este faptul că specificația tehnică solicitată de către
autoritatea contractantă se referă la un anumit produs a unui anumit producător. În
motivarea acestui temei contestatorul invocă următoarele:
Conform specificațiilor solicitate de către autoritatea contractantă la pct. 8 din
anunțul de participare se solicită următoarele:
Motor:
„- minimum Tier III, patru timpi, răcit cu lichid;
- putere motor - minimum 56 cai putere sau minim 41 kW
Sistem Hidraulic:
- ieșiri hidraulice - spate MINIM. 4; față MINIM. 2;
- acționare cu distribuitor de tip ,,joystick";
- capacitatea de ridicare la mecanismul de cuplare - MINIM 1150 kg
Priza de putere:
-minim în trei viteze, 540/750/1000 rot /min;
-Independent, cu acționare electronică;
Transmisie:
Cutie de viteze mecanică, 16 x16 viteze dotata cu inversor de viteze.
Dimensiuni:
-Lățime totala cu anvelope maxim 1700 mm;
-Înălțime maxim 2500 mm;
-Greutate totală fără sarcini, minim 2200 kg”.
Astfel, analizând piața de tractoare din Republica Moldova, contestatorul
consemnează că specificațiile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă se
referă la un anumit produs și anume la produsele agentului economic „Ozonteh Impex”
SRL, care este importator și dealer al tractoarelor LEUS cu țara de origine Corea de
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Sud, fapt ce demonstrează și indicarea cerinței privind țara de origine la subpunctul 1)
din pct. 8 al anunțului de participare.
De asemenea, contestatorul consideră că conform exigenților legale autoritatea
contractantă urmă să indice în specificația tehnică un indice minim și unul maxim,
pentru a da posibilitatea mai multor operatori economici de a se înscrie la procedura de
achiziție pentru a asigura o concurență loială și pentru a organiza o achiziție eficientă și
legală.
Ca urmare a celor menționate, „SV-Motogrup” SRL solicită admiterea prezentei
contestații, ca întemeiată, și anularea documentație de atribuire la procedura de achiziție
publică MD-1573561628644 în partea ce ține de specificațiile tehnice, suspendarea
procedurii de achiziție publică pe perioadă examinării contestației.
Argumentele autorității contractante:
AO „Iedera – Dubăsarii Vechi”, prin punctul său de vedere, expus în scrisoarea nr.
12 din 20.11.2019, informează despre faptul că textul anunțului de participare contestat
a fost modificat la data de 15.11.2019 prin excluderea primului punct cu privire la țările
de producere.
Autoritatea contractantă consideră că nu a fost încălcat art. 37 din Legea 131/15,
deoarece nu a fost indicată o origine concretă, ci mai multe țări de producere.
În continuare autoritatea contractantă susține, că specificațiile tehnice solicitate
reprezintă o descriere exactă şi completă a obiectului achiziției și nu face referință la o
anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, după cum s-a expus
operatorul economic contestator. Aceasta subliniază că nu au fost încălcate, ci din
potrivă, sunt respectate prevederile art. 37 din Legea nr. 131/15.
De asemenea, autoritatea contractantă consemnează că dreptul contestatorului de a
participa la „tender” este apărat inclusiv prin art. 37 al. (10) din legea prenotată,
modificat prin LP 169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art. 527; în vigoare 01.10.18
care stipulează: În cazul în care autoritatea contractantă defineşte specificaţiile tehnice
din caietul de sarcini prin precizarea performanţelor şi/sau cerinţelor funcţionale
solicitate, nicio ofertă nu poate fi respinsă dacă ofertantul demonstrează, prin orice
mijloc adecvat, că bunurile, lucrările sau serviciile oferite asigură îndeplinirea
performanţelor sau cerinţelor funcţionale solicitate deoarece sunt conforme cu: a) un
standard naţional/european: b) o omologare tehnică naţională/europeană; c) o
specificaţie tehnică comună; d) un standard internaţional; e) alte reglementări tehnice
elaborate de organismele de standardizare europene. (11) Un mijloc adecvat de a dovedi
conformitatea cu specificaţiile tehnice solicitate îl poate reprezenta dosarul tehnic al
producătorului sau un raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum
ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări şi calibrare sau un organism de certificare
şi inspecţie care asigură respectarea standardelor naţionale/europene aplicabile.
Autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificate emise de organisme
recunoscute în oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene.
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Autoritatea contractantă își exprimă speranța că relațiile de concurență, pe care le
au operatorii economici între ei, să nu îi afecteze buna desfășurare a procedurii de
achiziție.
Aprecierea Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor:
Potrivit art. 82 alin. (1) din Legea nr. 131/15, orice persoană care are sau a avut un
interes în obținerea unui contract de achiziție publică și care consideră că în cadrul
procedurilor de achiziție publică un act al autorității contractante a vătămat un drept al
său recunoscut de lege, în urma cărui fapt a suportat sau poate suporta prejudicii, este
în drept să conteste actul respectiv în modul stabilit de lege.
Analizând pretențiile formulate de către contestator, Agenția reține că „SVMOTOGRUP” SRL își exprimă dezacordul pe marginea documentației de
atribuire/anunțului de participare a procedurii de achiziție publică din speță, în partea ce
ține de specificațiile tehnice solicitate pentru tractor, care în viziunea acestuia ar fi
restrictive. În context, se reține că autoritatea contractantă, ulterior depunerii contestației
în cauză, a exclus cerința în ceea ce privește țara de origine a bunului solicitat, respectiv,
pretenția dată a rămas fără obiect.
Astfel, în vederea soluționării contestației, Agenția va reține prevederile art. 37
alin. (1) din Legea nr. 131/15, specificațiile tehnice ale bunurilor, lucrărilor și serviciilor
solicitate de autoritatea contractantă vor reprezenta o descriere exactă și completă a
obiectului achiziției, astfel încât fiecare cerință și criteriu, stabilite de autoritatea
contractantă, să fie îndeplinite. La fel, alin. (2) din același articol stipulează că,
specificațiile tehnice ale obiectului achiziției trebuie să corespundă cerințelor autorității
contractante privind calitatea, eficiența, testarea, securitatea, dimensiunile, simbolurile,
terminologia, ambalajul, modul de transportare, marcarea, etichetarea, procesele și
metodele de producere, precum și procedeele de determinare a conformității lui cu
cerințele documentației de atribuire, respectiv și documentele obligatorii care atestă
calitatea bunurilor.
Totodată, conform dispozițiilor pct. 20 subpct. 1) și 5) din Regulamentul cu privire
la activitatea grupului de lucru pentru achiziții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
667 din 27.05.2016, grupul de lucru examinează și concretizează necesitățile autorității
contractante de bunuri, lucrări și servicii, precum și elaborează documentația de
atribuire și alte documente aplicabile în cadrul procedurilor de achiziție publică.
Având în vedere prevederile legale menționate, Agenția apreciază că oportunitatea
achiziționării de bunuri de o anumită performanță și calitate, precum și specificațiile
tehnice impuse pentru acestea, sunt stabilite de fiecare autoritate contractantă în parte
în funcție de necesitățile obiective ale acesteia, însă această decizie nu trebuie să creeze
obstacole nejustificate de natură să limiteze concurența în cadrul procedurii de achiziție
or, potrivit dispozițiilor art. 37 alin. (9) din Legea nr. 131/15, specificațiile tehnice
trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire și nu trebuie
să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrângă
concurența între operatorii economici. Totodată, potrivit alin. (10) din același articol,
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fără a aduce atingere normelor tehnice obligatorii la nivel național, în măsura în care
sunt compatibile cu reglementările internaționale, specificațiile tehnice se formulează
în unul din următoarele moduri:
a) în termeni de performanță sau de cerințe funcționale, incluzând caracteristici de
mediu, cu condiția ca parametrii să fie suficient de exacți pentru ca ofertanții să poată
stabili obiectul contractului și pentru ca autoritățile contractante să poată atribui
contractul;
b) făcând trimitere la specificații tehnice și, în ordinea preferinței, la standardele
naționale care transpun standarde europene, la evaluări tehnice naționale/europene,
specificații tehnice comune, standarde internaționale, alte sisteme de referință tehnice
instituite de către organismele de standardizare naționale/europene sau – în lipsa
oricăror dintre acestea – la standarde naționale, la agremente tehnice naționale sau
specificații tehnice naționale referitoare la proiectarea, calcularea și execuția lucrărilor
și la utilizarea bunurilor; fiecare trimitere este însoțită de mențiunea „sau echivalent”;
c) în termeni de performanță sau de cerințe funcționale prevăzute la lit. a), făcând
trimitere la specificațiile tehnice menționate la lit. b) ca mijloc de prezumție a
conformității cu respectivele performante sau cerințe funcționale;
d) făcând trimitere la specificațiile tehnice menționate la lit. b) pentru unele
caracteristici și făcând trimitere la performanțele sau cerințele funcționale menționate la
lit. a) pentru alte caracteristici.
Astfel, din materialele dosarului, se constată că AO „Iedera – Dubăsarii Vechi” a
publicat pe portalul guvernamental de acces online: www.mtender.gov.md, la data de
15.11.2019, un anunț de participare modificat la procedura de achiziție publică nr. MD1573561628644 din 23.11.2019, privind achiziționarea unui tractor multifuncțional,
indicând următoarele caracteristici tehnice:
1. Garanție: Minim 24 luni de la data cumpărării;
2. Motor: minimum Tier III, patru timpi, răcit cu lichid; putere motor - minimum
56 cai putere sau minim 41 kW;
3.Termen de folosire: nou;
4. Sistem Hidraulic: ieșiri hidraulice - spate min. 4; față min. 2; acționare cu
distribuitor de tip ,,joystick”; capacitatea de ridicare la mecanismul de cuplare – min.
1150 kg;
5. Priza de putere: minim în trei viteze, 540/750/1000 rot /min; independent, cu
acționare electronică;
6. Transmisie: cutie de viteze mecanică, 16 x16 viteze dotată cu inversor de viteze.
7. Cabina: dotată ergonomică, cu vizibilitate mare, dotata cu aer condiționat și
sistem închis de circulație a aerului; izolare fonică; protecție contra agenților chimici;
8. Dimensiuni: lățime totală cu anvelope maxim 1700 mm; înălțime maxim 2500
mm; greutate totală fără sarcini - minim 2200 kg.
În acest context, cu referire la pretențiile contestatorului pe marginea specificațiilor
tehnice, Agenția atestă că, în cadrul ședinței deschise pentru examinarea contestației în
cauză, reprezentanții AO „Iedera – Dubăsarii Vechi” au argumentat faptul că s-a purces
la descrierea detaliată a tractorului din considerentul că numai un tractor cu asemenea
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specificații tehnice ar putea să răspundă necesităților beneficiarului. De asemenea,
aceștia nu au fost în măsură să confirme că, la formularea parametrilor tehnici ale
bunului ce urmează a fi achiziționat, s-au asigurat că există mai multe modele de
tractoare ce ar corespunde cerințelor prestabilite în anunțul de participare, respectiv, nu
s-a efectuat un studiu al pieței întru probarea faptului că pot fi identificați mai mulți
producători, respectiv modele de tractoare care întrunesc cumulativ cerințele, astfel
încât să asigure o participare largă a operatorilor economici la procedura în cauză.
Totodată, în cadrul aceleiași ședințe, membrii completului de soluționare a contestației
au solicitat contestatorului să-și argumenteze pretențiile, având în vedere faptul că
criticile acestuia se bazează pe analiza pieței Republicii Moldova, precum și să
precizeze care parametri tehnici îi restricționează accesul la procedura dată. Drept
răspuns, contestatorul a confirmat că tractorul care intenționează să-l ofere nu se
încadrează cel puțin la cerințele ce țin de nr. de viteze și dimensiuni. În acest sens,
autoritatea contractantă a argumentat maximul admis al lățimii prin prisma faptului că
deplasarea tractorului se va efectua atât pe trotuarele localității cât și prin parcul
acesteia, iar un număr mai mare de viteze ar spori gradul de manevră și eficacitatea. La
aspectele menționate, contestatorul nu a avut contraargumente, însă i-a fost comunicat
că acesta poate prezenta ulterior argumente la cele invocate de autoritatea contractantă,
însă, până la data emiterii prezentei decizii, nu a fost prezentată suplimentar nici o
informație pe aceste aspecte.
Totodată, în urma ședinței deschise pentru examinarea contestației în cauză, AO
„Iedera-Dubăsarii Vechi” a prezentat o argumentare suplimentară la specificațiile
indicate în anunțul de participare, care sunt redate în tabelul de mai jos.
1
2

3
4
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Țara de
producere
Garanție

-------

Termen de
folosire
Motor

Nou

Sistem
Hidraulic

-ieșiri hidraulice spate min. 4;
- față min. 2;

Min 24 luni de la
data cumpărării

-minimum Tier III,
-patru timpi,
-răcire cu lichid;
-putere motor – min.
56 cai putere sau
min.41 kW;

Argumentare
am indicat „min.24 luni” garanție pentru a exclude din concurs
tractoarele necalitative. Tractorul va fi folosit pe parcursul
anului indiferent de sezon. Garanția cât mai mare garantează că
nu vom avea cheltuieli neprevăzute in decurs de cel puțin 2 ani.
Dorim să facem o investiție pe termen lung.
Tractor nou – are termen de garanție și ne garantează un termen
de exploatare mai îndelungat fără investiții esențiale.
- Normele de consum si de poluare - TIER III este un standard
european minim.
Ne garantează un consum de carburanți și o poluare mai mică
comparativ cu TIER-I si TIER-II, care sunt învechite tehnic.
În Uniunea Europeana tractoarele ce nu trec standardul TIER
III sunt INTERZISE! Europenii deja solicită TIER-4 ca
standard minim.
Motor min 56 cai/putere – Acesta este minimul care va a avea
posibilitatea de a pune în funcțiune diferite utilaje comunale
inclusive câte 2-3 concomitent, (matură tractată, freză pentru
zăpadă, remorcă 4-5 tone, încărcător frontal, excavator).
- avem nevoie de un tractor preponderent comunal: De
exemplu-operarea cu lama de zăpadă pe fată este nevoie de 2
perechi de ieșiri hidraulice (mișcarea sus/jos si întoarcerea
dreapta/stingă). Iată deja avem nevoie de 4 ieșiri hidraulice. In
același timp mai avem si o matura in spate ce matura tot u
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Priza de
putere

7

Transmisie

8

Cabina

9

- acționare cu
distribuitor de tip
,,joystick";
- Capacitatea de
ridicare la
mecanismul de
cuplare –min.1150
kg
-Min. in trei viteze,
540/750/1000 rot
/min;
-Independent, cu
acționare electronică

hidromotor si care se descarcă tot hidraulic - asta înseamnă ca
este nevoie de încă 2 ieșiri hidraulice minim...
-,joystik''-ul hidraulic permite operatorului sa opereze comod si
asta este un avantaj. Pentru Încărcătorul spate (excavator)
joystik''-ul hidraulic este o necesitate ,
- Minimum 1150 kg. pentru a avea posibilitatea de a utiliza
încărcător frontal, încărcător spate(excavator) care necesita
forță mare pentru ridicarea greutăților
- la utilaje comunale - (matura, împrăștietor de antiderapant,
aspirator de frunze,...) este nevoie ca tractorul sa fie dotat cu
MIN.3 viteze, - pentru ca sa rotească priza nu doar cu 540 sau
1000 rotații per minut. La utilaje comunale este nevoie si de
750 rotații independente de viteza tractorului...Am luat in
considerație și experiența altor Întreprinderi comunale

-Cutie de viteze
mecanica,
16 x16 viteze dotata
cu inversor de viteze.

- Cu cât mai multe viteze are tractorul - cu atât mai bine, pentru
ca operațiile comunale și agricole necesită viteze diferite.
Inversorul de viteze este o necesitate.
- tractoarele cu 16 viteză asigură posibilitatea de a alege un
spectru mai larg de viteze , de la foarte mica (1-2 km/oră- cu
turații foarte mari la prize de putere) pentru la săpat tranșee, la
frezat asfalt, la maturat și aspirat Frunze și alte lucrări,- până la
destul de mare pentru deplasare de la un punct la altul.
De exemplu tractoarele cu 12 viteze - nu au aceste posibilități.
Vizibilitatea dă posibilitate de a îndeplini lucrările cât mai
calitativ și minimum riscuri de accidentări.
Aerul condiționat va da posibilitate de a lucra in condiții optime
indiferent de condițiile climaterice

Dotată ergonomica,
cu vizibilitate mare,
dotata cu:
-Aer Condiționat și
sistem închis de
circulație a aerului;
-izolare fonică;
-protecție contra
agenților chimici,
Dimensiuni -Lățime totală cu
anvelope maxim
1700 mm;
-Înălțime maxim
2500 mm;
-Greutate totala fără
sarcini, minim 2200
kg

Aceasta lățime ne va permite deplasarea pe trotuarele localității
și, a parcului, care au o lățimea de 1,7m-2m.
La acestă înălțime maximală (2500-2600m) putem asigura
curățarea arborilor, pentru a nu crea impedimente deplasării
tractorului.
Min de la această greutate tractorul are o tracțiune mai bună cu
suprafața de deplasare

Suplimentar, autoritatea contractantă face referire la următoarele linkuri ale
paginilor web:
http://www.tractoare-foton.ro/utilaje-agricole-noi - tractor TYM 60 cai putere;
http://xn--80apajghkndpd.com/magazin-2/product/mini-traktor-iseki-tg-5470
tractor ISEKI 70 cai putere;
http://xn--80apajghkndpd.com/magazin-2/folder/mini-traktor-kubota-m6040su Tractor Kubota 60 cai putere.
Astfel, deși tractoarele la care a făcut referință autoritatea contractantă în linkurile
de mai sus nu întrunesc cumulativ cerințele descrise în anunțul de participare, Agenția
reține că respectarea principiului privind asigurarea concurenței corespunde însăși
8

esenței legislației din domeniul achizițiilor publice, însă indicarea unor cerințe tehnice
bazate pe necesitățile obiective ale instituției nu este în sine de natură să constituie o
încălcare a principiului menționat. De asemenea, Agenția remarcă că stabilirea unor
cerințe/condiții în documentația de atribuire permisive pentru potențialii ofertanți, dar
dezavantajoase pentru autoritatea contractantă pentru a face procedura accesibilă unui
număr cât mai mare de operatori economici, contravine atât principiului privind
utilizarea eficientă a banilor publici și minimizarea riscurilor autorităților contractante,
consfințit la art. 7 lit. a) din Legea nr. 131/15, cât și conceptului achizițiilor publice, care
constă de fapt în satisfacerea necesităților obiective ale autorităților contractante și în
consecință a interesului public.
Aprecierea dată, la caz, se întemeiază pe argumentele autorității contractante în
coroborare cu lipsa contraargumentelor contestatorului, or în speța respectivă sarcina
probațiunii nu i-a revenit doar autorității contractante.
Reieșind din cele expuse, în conformitate cu prevederile art. 80 alin. (1), art. 82
alin. (1), art. 86 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 131/15, Agenția Națională pentru
Soluționarea Contestațiilor,
decide:
Se respinge contestația înregistrată cu nr. 02/877/19 la data de 14.11.2019, depusă
de către „SV-Motogrup” SRL, pe marginea documentației de atribuire la procedura de
achiziție publică nr. MD-1573561628644 din 23.11.2019, privind achiziționarea unui
tractor multifuncțional, inițiată de către AO „Iedera - Dubăsarii Vechi”.
Decizia poate fi atacată prin depunerea unei cereri în acest sens către Judecătoria
Chișinău sediul Râșcani (mun. Chișinău, str. Kiev 3) în termen de 30 de zile de la data
comunicării.
Președintele completului

Iacob PLĂMĂDEALĂ

Membru

Eugenia ENI

Membru

Angela NANI
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