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-776-19 Data: 13.12.19
privind contestația formulată de către „BTS PRO” SRL înregistrată la Agenția Națională
pentru Soluționarea Contestațiilor cu nr. 02/955/19 la data de 09.12.2019, pe marginea
procedurii de achiziție publică nr. MD-1573201921786 din 27.11.2019

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor a recepționat spre
examinare contestația nr. nr. 02/955/19 din 09.12.2019, depusă de către „BTS
PRO” SRL, cu sediul în mun. Chișinău, str. Ion Creangă 6V, nr. de identificare
(IDNO): 1008600061565, tel.: 022870244, e-mail: office@bts.md, pe marginea
rezultatelor desfășurării procedurii de achiziție publică nr. MD-1573201921786
din 27.11.2019, privind achiziționarea computerelor portabile (laptop-uri),
calculatoarelor de birou (Sistem PC ALL-in-one), multifuncționalelor, inițiată de
către Cancelaria de Stat, cu sediul în mun. Chișinău, Piața Marii Adunări
Generale 1, nr. de identificare (IDNO): 1006601001067, tel.: 022250231, e-mail:
tatiana.tabunscic@gov.md.
În calitate de persoană interesată, „BTS PRO” SRL contestă rezultatele
procedurii de achiziție publică nr. MD-1573201921786 din 27.11.2019 și anume,
desemnarea ofertei „Triomac” SRL câștigătoare pentru lotul nr. 1, a ofertei „AVMacrocom” SRL câștigătoare pentru lotul nr. 2 și a ofertei FPC „Aproservice-X”
SRL câștigătoare pentru lotul nr. 3, solicitând anularea deciziei grupului de lucru
de atribuire a contractelor de achiziție publică operatorilor economici menționați.
În acest sens, Cancelaria de Stat, prin scrisoarea nr. 17-17-8864 din
12.12.2019, informează că, analizând repetat ofertele operatorilor economici
prezentate în cadrul procedurii de achiziție publică în cauză, ce au fost inițial
calificate cu abateri neînsemnate, a constatat că de fapt acestea nu corespund
caietului de sarcini, iar întrucât alte oferte nu au fost depuse, grupul de lucru
pentru achiziții a decis anularea procedurii în conformitate cu prevederile art. 71
alin. (1) lit. d) din Legea nr. 131/15.
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
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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.
Procedând la examinarea în fond a contestației, Agenția constată că
operatorul economic contestator își exprimă dezacordul privind decizia autorității
contractante de a desemna câștigătoare ofertele operatorilor economici
„Triomac” SRL la lotul nr. 1, „AV-Macrocom” SRL la lotul nr. 2 și FPC
„Aproservice-X” SRL la lotul nr. 3, care, în opinia acestuia, nu corespund
cerințelor tehnice specificate în documentația de atribuire. Relevant speței,
Agenția reține că, deși oferta sa depusă în cadrul acestei proceduri de atribuire a
fost respinsă, „BTS PRO” SRL nu aduce critici în contestație pe marginea acestui
subiect, fapt ce denotă interesul acestuia exclusiv în anularea procedurii de
achiziție publică contestată.
Cu referire la pretențiile înaintate, Agenția reține că autoritatea contractantă,
în punctul său de vedere a specificat că, a anulat procedura de achiziție publică
nr. MD-1573201921786 din 27.11.2019, privind achiziționarea computerelor
portabile (laptop-uri), calculatoare de birou (Sistem PC ALL-in-one),
multifuncționale, întemeindu-și această decizie prin faptul că în rezultatul
reevaluării ofertelor a constatat necorespunderea acestora cu cerințele solicitate în
documentația de atribuire.
Relevante speței sunt prevederile art. 86 alin. (3) din Legea nr. 131/15
potrivit cărora, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor examinează
din punctul de vedere al legalităţii şi temeiniciei actul atacat şi poate pronunţa o
decizie prin care îl anulează în parte sau în tot, obligă autoritatea contractantă să
emită un act sau dispune orice altă măsură necesară pentru remedierea actelor ce
afectează procedura de atribuire.
Astfel, din prevederile normative enunțate mai sus se conturează, că
pretențiile se formulează de către contestator în rezultatul emiterii unui act
administrativ, orice altă acţiune sau inacţiune a autorității contractante, care
produce sau poate produce efecte juridice în legătură cu procedura de achiziţie
publică, iar Agenția examinează legalitatea actului atacat prin prisma pretențiilor
înaintate.
La caz, urmează de reținut că, ulterior depunerii contestației, autoritatea
contractantă, prin decizia grupului de lucru nr. 14 din 09.12.2019 a decis anularea
procedurii de achiziție publică prenotată, respectiv și decizia prin care a desemnat
câștigătorii la loturile contestate, care, în speță, a și constituit actul contestat.
Subsecvent, se reține că statutul procedurii de achiziție publică contestată pe
portalul guvernamental: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD1573201921786?tab=contract-notice, este „Procedură anulată”.
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Reieșind din cele expuse, în conformitate cu prevederile, art. 80 alin. (1),
art. 82 alin. (1) și art. 86 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 131/15, Agenția Națională
pentru Soluționarea Contestațiilor,
d e c i d e:
Se respinge ca rămasă fără obiect contestația înregistrată cu nr. 02/955/19
din 09.12.2019, depusă de către „BTS PRO” SRL pe marginea rezultatelor
procedurii de achiziție publică nr. MD-1573201921786 din 27.11.2019, privind
achiziționarea computerelor portabile (laptop-uri), calculatoare de birou (Sistem
PC ALL-in-one), multifuncționale, inițiată de către Cancelaria de Stat a
Republicii Moldova.
Decizia poate fi atacată prin depunerea unei cereri în acest sens către
Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani (mun. Chișinău, strada Kiev nr. 3) în
termen de 30 de zile de la data comunicării.
Președintele completului

Alexandru CIUȘ

Membru

Iacob PLĂMĂDEALĂ

Membru

Petru OPREA
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