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-778-19 Data: 20.12.19
privind contestația formulată de către „Magistrala-Nord” SRL înregistrată la
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor cu nr. 02/962/19 la data de 10.12.2019,
pe marginea procedurii de achiziție publică nr. MD-1574862785061

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor a recepționat spre examinare
contestația nr. 02/962/19 din data de 10.12.2019, depusă de către „Magistrala-Nord” SRL,
adresa: or. Drochia, str. Gudanov 15, număr de identificare (IDNO): 1011607000998, tel.:
0252-25902, e-mail: magistrala-nord@inbox.ru, pe marginea documentației de atribuire
la procedura de achiziție publică nr. MD-1574862785061, privind achiziționarea
serviciilor de întreținere a drumurilor, inițiată de către Consiliul raional Edineț, adresa:
mun. Edineț, str. Independenței 33, număr de identificare (IDNO): 1007601009794, tel.:
0246-24903, e-mail: consiliuled@mail.ru.
În calitatea sa de persoană interesată, „Magistrala-Nord” SRL contestă cerințele
documentației de atribuire la procedura de achiziție publică menționată în partea ce ține
de conținutul caietului de sarcini și anume lista cu cantitățile de lucrări care este formată
dintr-un șir vast de poziții de diverse tipuri de lucrări fără indicarea concretă a volumelor
necesare a fi îndeplinite, respectiv, la fiecare poziție, în partea ce ține de volumul acesteia
este indicat 1 (o unitate).
Astfel, 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.
Totodată, conform art. 86 alin. (1) din aceiași lege, Agenția Națională pentru
Soluționarea Contestațiilor se pronunță mai întâi asupra cazurilor de restituire a
contestației, iar când se constată că acestea sunt întemeiate, nu se mai procedează la
examinarea în fond a cauzei.
Potrivit art. 83 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/15, operatorul economic vătămat
poate sesiza Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor în vederea anulării
actului și/sau recunoașterii dreptului pretins ori a interesului legitim prin depunerea unei
contestări în termen de 10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă, în condiţiile
prezentei legi, a unui act al autorităţii contractante considerat nelegal, în cazul în care
valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 4,
este egală cu sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 131/15.
Concomitent, conform informațiilor publicate pe portalul de acces online:
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https://mtender.gov.md, valoarea estimată a procedurii de achiziție publică nr. MD1574862785061 este de 16463250 lei fără TVA și, prin urmare, se impune respectarea
termenului pentru contestare de 10 zile calendaristice, începând cu ziua următoare luării
la cunoștință a actului contestat.
În aceste condiții, calculând termenul în care contestatorul avea deschisă calea de
atac împotriva documentației de atribuire la procedura de achiziție publică în cauză, în
considerarea prevederilor legale menționate supra și, având în vedere că anunțul de
participare, documentația de atribuire, inclusiv caietul de sarcini au fost publicate pe:
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1574862785061?tab=contract-notice,
la data de 27.11.2019, Agenția constată că acesta s-a împlinit la data de 07.12.2019.
Totuși, din considerentul că, potrivit prevederilor art. 389 din Codul Civil al Republicii
Moldova nr. 1107 din 06.06.2002, dacă ultima zi a termenului este o zi de duminică, de
sâmbătă sau o zi care, în conformitate cu legea în vigoare, la locul executării obligației
este zi de odihnă, termenul expiră în următoarea zi lucrătoare și luând în considerare că
data de 07.12.2019 a fost o zi de odihnă, respectiv data de 09.12.2019 a fost ultima zi în
care contestația putea fi considerată ca depusă în termen, or, conform art. 83 alin. (3) din
legea menționată, în cazul în care contestația se referă la documente publicate în mod
electronic, data luării la cunoștință se consideră data publicării acestora.
În acest context, având în vedere cele expuse și luând în considerare că, contestația a
fost depusă la data de 10.12.2019, se constată faptul că aceasta nu a fost depusă în termenul
reglementat de art. 83 alin. (1) lit. b) din legea menționată, ceea ce constituie temei de
decădere din dreptul de a contesta actele procedurale ale autorității contractante, fiind
incidentă excepția de tardivitate, care împiedică examinarea în fond a contestației, or,
Legea nr. 131/15 reglementează fără echivoc la art. 83 alin. (6) că, contestația care a fost
depusă cu nerespectarea termenelor prevăzute la alin. (1) și (2) din același articol este
respinsă.
Reieșind din cele expuse, în conformitate cu prevederile, art. 80 alin. (1), art. 82, art.
83 alin. (1) și alin. (6), art. 86 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 131/15, Agenția Națională
pentru Soluționarea Contestațiilor,
d e c i d e:
Se respinge ca tardivă contestația nr. 02/962/19 din data de 10.12.2019, depusă de
către „Magistrala-Nord” SRL, pe marginea documentației de atribuire la procedura de
achiziție publică nr. MD-1574862785061, privind achiziționarea serviciilor de întreținere
a drumurilor, inițiată de către Consiliul raional Edineț.
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

Alexandru CIUȘ

Membru

Iacob PLĂMĂDEALĂ

Membru

Petru OPREA
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