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-996-20 Data: 30.12.2020
privind soluționarea contestației formulată de către „Euroservices Cleaning” SRL, înregistrată la
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor cu nr. 02/1188/20 la data de 02.12.2020,
pe marginea procedurii de achiziție publică nr. MD-1601366260389 din 05.11.2020

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor a examinat contestația nr.
02/1188/20 din 02.12.2020, depusă de către „Euroservices Cleaning” SRL, adresa: mun.
Chișinău, str. București 36/2, număr de identificare (IDNO): 1014600006925, tel:
076750008; e-mail: eurocleanmd@gmail.com, pe marginea rezultatelor desfășurării
procedurii de achiziție publică nr. MD-1601366260389 din 05.11.2020 privind
achiziționarea „serviciilor de curățenie”, inițiată de către IMSP Asociația Medicală
Teritorială Botanica (în continuare – IMSP AMT Botanica), adresa: mun. Chișinău, bd.
Dacia 5/2, număr de identificare (IDNO): 1003600153360, tel.: 022531633, 079436345;
e-mail: mcecoi@mail.ru.
În scopul examinării contestației, Agenția a organizat la data de 14.12.2020, ora
09:15, ședință deschisă la care au participat reprezentanții contestatorului, ai autorității
contractante și ai operatorului economic desemnat câștigător.
Pretențiile contestatorului:
În calitatea sa de persoană interesată în cadrul procedurii de achiziție publică nr.
MD-1601366260389 din 05.11.2020, operatorul economic „Euroservices Cleaning”
SRL formulează următoarele pretenții:
„La data de 26.11.2020 am primit scrisoarea nr. 01-11/707 unde a fost respinsa
oferta „Euroservices Cleaning” SRL privind licitația deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD1601366260389 din 05.11.2020, obiectul licitației servicii de curățenie pentru 2021.
„Euroservices Cleaning” SRL nu este de acord cu decizia emisa de către IMSP
AMT Botanica și anume:
Autoritatea contractanta a invocat ca motiv de respingere faptul că „Euroservices
Cleaning” SRL a indicat în certificatul care confirmă modalitatea de plata 67 de
persoane și nu 74 cum a fost solicitat conform documentației de atribuire. Pe de altă
parte operatorul economic declarat câștigător nu a prezentat informații privind
numărul de personal care va fi atras la executarea serviciilor de curățenie, din punct
de vedere economic bugetul salarial prezentat de „Euroservices Cleaning” SRL este
comparativ mai mare decât cel prezentat de ofertantul desemnat câștigător, deci
conform bugetului salarial (214602,22 lei lunar) „Euroservices Cleaning” SRL media
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salariului pentru 67 de persoane este de 3203,00 lei lunar, iar după bugetul salarial
(196793,57 lei lunar) prezentat de ofertantul desemnat câștigător media salariului (nu
a fost indicat numărul persoanelor), dar conform documentației de atribuire 74 de
persoane este de 2659,37 lei lunar, deci dacă este să facem un calcul simplu după media
de salariu al ofertantului cu așa salariu mediu „Euroservices Cleaning” SRL poate să
propună chiar și 80 de persoane pentru executarea serviciilor de curățenie
nemodificând prețul ofertei, iar conform datelor oficiale privind salarizarea sectorului
real salariul minim asigurat este de 2775 lei, ceia ce ne permite să asigurăm
îndeplinirea serviciilor cu cel puțin 77 de persoane neschimbând astfel oferta.
Ceia ce demonstrează că din punct de vedere economic „Euroservices Cleaning”
SRL – cu bugetul salarial de 214602,22 lei este mai competitiv decât operatorul
economic declarat câștigător cu bugetul salarial de 196793,57 lei diferența este
17808,65 lei/lunar, cât și din punct de vedere al cerințelor cu privire la numărul de
angajați 80 și 74 la fel este mai competitiv, ceea ce demonstrează ca decizia de
desemnare a câștigătorului „Prottera Grup” SRL este una tardivă și favorizează un
anumit participant.
Decizia de a propune 67 de persoane a fost luată pentru a putea asigura un salariu
mai avantajos, și ținând cont de metrajul total indicat de autoritatea contractă metraj
per persoană nu crește considerabil, ceia ce dă dovadă că serviciile pot fi prestate
conform caietului și astfel putem oferi salarii mai mari, și calitatea serviciilor prestate,
dar amintim că este doar o propunere și la solicitarea autorității contractante numărul
personalului putea fi majorat până la cerința de 74 de persoane sau și mai mare fără a
modifica oferta de preț iarăși revenind la bugetul salarial acordat de „Euroservices
Cleaning” SRL.
Totodată, această abatere urma să fie tratată ca una neînsemnată de către
autoritatea contractantă pentru că din cerințele caietului de sarcini, cât și din studierea
obiectului la fața locului s-a dedus că personalul prezentat de „Euroservices Cleaning”
SRL este suficient pentru îndeplinirea serviciilor de curățenie, cu atât mai mult că
autoritatea contractantă a acceptat o ofertă mai scumpă duce la utilizarea ineficientă a
banilor publici, inclusiv urmează de reținut că cu salariul inclus de ofertantul desemnat
câștigător practic e imposibil de angajat persoane.”
Concomitent, ulterior desfășurării ședinței deschise pentru examinarea contestației
„Euroservices Cleaning” SRL a prezentat suplimentar o scrisoare prin care menționează
că:
„În urma ședinței din 14.12.2020 ora 09:15 privind licitația nr. ocds-b3wdp1-MD1601366260389 din 05.12.2020 ținem să menționăm ca pretenția noastră este că
autoritatea contractanta nu a folosit principiul de tratament egal la procedura de
evaluare a ofertelor, din motiv că operatorul economic declarat câștigător nu a indicat
numărul de persoane în certificatul de calculare și formare a prețului.”
Argumentele autorității contractante:
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IMSP AMT Botanica, prin punctul său de vedere, expus în scrisoarea nr. 01-11/731
din 08.12.2020, în susținerea decizie sale, comunică următoarele:
„IMSP AMT Botanica, a examinat contestația operatorului economic
„Euroservices Cleaning” SRL din 02.12.2020 privind rezultatele procedurii de achiziție
prin licitația nr. ocds-b3wdp1-MD-1601366260389 din 05.11.2020 pentru
achiziționarea serviciilor de curățenie. Ca urmare Vă prezentăm următoarele
explicații:
Conform anunțului de participare și documentației de atribuire, se solicită un
număr minim de personal. Astfel, la pct. 16 din Fișa de Date a Achiziției (FDA), este
indicată următoarea informație: „Numărul de personal care va deservi să fie de
minimum de 74: în CCD – 13 persoane, în CMF nr. 3 – 16 persoane, în CMF nr. 2 – 23
persoane; în CMF nr. 1 – 18 persoane, CS Muncești – 4 persoane”.
Cantitatea dată de personal minim solicitată este bazată pe experiența mai multor
ani și în strictă conformitate cu cerințele igienico-sanitare și specificul Instituției
noastre în acordarea serviciilor medico-sanitare populației.
Potrivit art. 40 alin. (1) din Legea nr. 131/2015: „(1) Autoritatea contractantă are
obligația de a stabili în documentația de atribuire orice cerință, criteriu, regulă și alte
informații necesare pentru a asigura ofertantului/candidatului o informare completă,
corectă și explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire.”
Iar în conformitate cu art. 44 alin. (1) din Legea nr. 131/2015, ofertantul are
obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentația de
atribuire.
Mai mult ca atât, la etapa de actualizare pe platforma guvernamentală
„mtender.gov.md” a fost adresată întrebarea: „E principial de aplicat așa număr de
lucrători?”. În corespundere cu legislația privind achizițiile publice, răspunsul a fost:
„Este un număr minim”.
Propunea operatorului economic „Euroservices Cleaning” SRL privind
recalcularea numărului de personal oferit nu este posibilă. Art. 67 alin. (3) din Legea
nr. 131/2015 prevede că „În cazul în care documentația de atribuire nu prevede altfel,
ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului
de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanției pentru ofertă. O
astfel de modificare sau avizul despre retragerea ofertei este valabil dacă a fost primit
de autoritatea contractantă înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor.”
Conform DUAE prezentat de operatorul economic „Euroservices Cleaning” SRL,
la pct. 4C.8 se indică că în anul 2017, a avut 55 de angajați, în anul 2018 – 49 de
angajați, iar în anul 2019 – 39 de angajați. Considerăm că este imposibil faptul că
„Euroservices Cleaning” SRL dispune de 74 de angajați, așa cum este necesar conform
documentației de atribuire.
Reieșind din cele expuse și în conformitate cu art. 69 alin. (3) din Legea nr.
131/2015, grupul de lucru a decis de a respinge oferta din motivul necorespunderii
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ofertei cerințelor documentelor de atribuire. Motivul respingerii este indicat în
scrisoarea nr. 01-11/707 din 26.11.2020.
Totodată, grupul de lucru a stabilit și alte neajunsuri în oferta prezentată de către
operatorul economic „Euroservices Cleaning” SRL, și anume:
1. Ca document obligatoriu se solicită Formularul F3.5 „Neîncadrarea în
situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art.
19 din Legea nr. 131 din 03.07.2015”. Modelul Formularului F3.5 este prezentat în
documentele de atribuire (pag. 44). Însă operatorul economic „Euroservices Cleaning”
SRL prezintă „Declarație privind situația personală a operatorului economic (F3.5)”,
care face trimitere la articolul 18 din Legea nr. 131/2015 „Criterii de calificare și
selecție”. Astfel, formularul „Euroservices Cleaning” SRL este într-o formă, care nu
corespunde cu Documentația de atribuire obligatorie prezentată de autoritatea
contractantă. Mai mult, în acest document se depune de către Luciano Constanzo, iar
semnătura electronică este a altei persoane.
2. Certificat de schimb a dezinfectanților prezentat la data de 10.11.2020 conține
produse biodistructive cu aceeași substanță activă de Diclorizocianurat de Sodiu (HMI
Tabidez 56 și Nica-Clor), însă în conformitate cu cerințele documentelor de atribuire și
în baza Ghidului de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale a Ministerului
Sănătății, dezinfectanții urmează a fi schimbate o dată în 3 – 6 luni ținând cont de
substanța activă, expoziția și acțiunea lor.
3. La data de 12.11.2020 Graficul de schimb a fost înlocuit cu alte produse
dezinfectante (HMI Tabidez 56 și Virobac). Pentru ambele produse sunt prezentate
certificatele de înregistrare de stat/avize sanitare. Însă Certificatul de înregistrare de
stat/avizare sanitară nr. 00252 din 22.02.2016 al produsului biodestructiv VIROBAC,
acordat companiei „Chemix Grupp” SRL, potrivit Ordinului nr. 1347 din 23.11.2018
cu privire la anularea Certificatelor de stat/avizare sanitară a produselor
biodistructive: „1. Se anulează, în baza cererii nr. 404 din 23.10.2018, depusă de
„CHEMIX GRUPP” SRL, certificatele de înregistrare de stat/avizare sanitară al
produselor biodistructive: VIROBAC, HEALTHY SKIN GEL, CHEMISEPT.” Ca
urmare, grupul de lucru nu poate accepta graficul de schimb de produse dezinfectatnte
oferit pentru a fi utilizat în anul 2021.
4. Certificatul ISO 9001:2008 este eliberat companiei „Euroservices” SRL, dar
nu „Euroservices Cleaning” SRL. Menționăm astfel că pe teritoriul Republicii
Moldova, acest certificat nu mai este valabil, ori în prezent, sistemul de management al
calității se certifică cu Standardul SR EN ISO 9001:2015. Mai mult ca atât, certificatul
de teste valabil numai până la data de 26.11.2020.
Grupul de lucru solicită respingerea contestației operatorului economic
„Euroservices Cleaning” SRL ca fiind neîntemeiată, și insistă la decizia de atribuire a
contractului cu operatorul economic desemnat drept câștigător.”
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Aprecierea Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor:
Potrivit art. 82 alin. (1) din Legea nr. 131/2015, 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 constată că
„Euroservices Cleaning” SRL își exprimă dezacordul față de decizia autorității
contractante de a respinge oferta sa, pe motiv că aceasta nu corespunde cerințelor
prevăzute în documentația de atribuire, în partea ce ține de numărul minim al
personalului care va presta serviciile de curățenie. În același timp, contestatorul susține
că autoritatea contractantă nu a respectat „principiul de tratament egal la procedura de
evaluare a ofertelor, din motiv că operatorul economic declarat câștigător nu a indicat
numărul de persoane în certificatul de calculare și formare a prețului.”
Astfel, din materialele dosarului achiziției publice, Agenția constată că IMSP AMT
Botanica a publicat în Buletinul achizițiilor publice pe portalul guvernamental de acces
online: www.mtender.gov.md, la data de 29.09.2020, un anunț de participare la
procedura de achiziție publică nr. MD-1601366260389 din 05.11.2020 privind
achiziționarea „serviciilor de curățenie”, potrivit căruia, relevant speței la anexa nr. 1 sa solicitat:

Totodată, potrivit pct. 15 subpct. 13) din documentul nominalizat, autoritatea
contractantă a indicat expres cerința:

În acest sens, Agenția va lua în considerare prevederile art. 37 alin. (1) din Legea
nr. 131/2015 conform cărora 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, cât și dispozițiile 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, potrivit cărora grupul de lucru examinează și
concretizează necesitățile autorității contractante de bunuri, lucrări și servicii, precum și
elaborează documentație de atribuire și alte documente aplicabile în cadrul procedurilor
de achiziție publică.
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Având în vedere prevederile normelor menționate, Agenția apreciază că
oportunitatea achiziționării de servicii de o anumită calitate, precum și cerințele impuse
pentru acestea, sunt stabilite de fiecare autoritate contractantă în parte în funcție de
necesitățile obiective ale acesteia.
Totodată, conținutul documentației de atribuire, așa cum aceasta este întocmită de
autoritatea contractantă, este obligatoriu, atât pentru operatorii economici participanți la
procedură, care au obligația de a-și elabora ofertele în conformitate cu prevederile
acesteia, astfel cum este reglementat la art. 44 alin. (1) din Legea nr. 131/2015, cât și
pentru autoritatea contractantă, care este obligată ca la desfășurarea procedurii de
achiziție publică să respecte prevederile propriei documentații de atribuire, în speță
cerința privind numărul minim de personal care va fi antrenat la prestarea serviciilor
solicitate în anunțul de participare.
De asemenea, Agenția va avea în vedere și prevederile IPO 19 din Documentația
standard pentru realizarea achizițiilor publice de servicii, aprobată prin Ordinul
Ministrului Finanțelor nr. 174 din 05.10.2018, la caz documentația de atribuire, care
stipulează că, pentru a demonstra conformitatea tehnică a serviciilor propuse,
cantităților propuse și a termenelor de prestare, ofertantul va completa Formularul
Specificații tehnice (F4.1) și Specificații de preț (F4.2). De asemenea, ofertantul va
include documentație de specialitate, desene, extrase din cataloage și alte date tehnice
justificative, după caz.
Concomitent, IPO 33 din documentația menționată stabilește că aprecierea
corespunderii unei oferte de către autoritatea contractantă urmează a fi bazată pe
conținutul ofertei. Se consideră conformă cerințelor oferta care corespunde tuturor
termenilor, condițiilor și specificațiilor din documentele de atribuire, neavând abateri
esențiale sau având doar abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără
a afecta esența ofertei.
În această ordine de idei, examinând documentele ofertei operatorului economic
contestator depuse prin intermediul SIA „RSAP”, Agenția constată că acesta a prezentat
formularul F4.1 „Specificații tehnice”, conform căruia propune:

Concomitent, se atestă că acesta a prezentat „Certificatul care confirmă modalitatea
și criteriile de calculare a prețului” în care a specificat:
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În acest context, se reține că autoritatea contractantă a dedus cifra de 67 persoane
din certificatul de mai sus, deși ofertantul era obligat să precizeze aspectul dat în oferta
tehnică, la caz anexa 1 în care contestatorul nu a indicat numărul de personal.
Concomitent, Agenția reține că potrivit art. 69 alin. (5) din Legea nr. 131/2015,
autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta conformă dacă aceasta conține
abateri neînsemnate de la prevederile documentației de atribuire, erori sau omiteri ce
pot fi înlăturate fără a afecta esența ei. Orice deviere de acest fel se exprimă cantitativ,
în măsura în care este posibil, și se ia în considerare la evaluarea și compararea ofertelor.
Totuși, la caz nu pot fi reținute argumentele operatorului economic contestator care
a invocat că „Decizia de a propune 67 de persoane a fost luată pentru a putea asigura
un salariu mai avantajos, și ținând cont de metrajul total indicat de autoritatea
contractă metraj per persoană nu crește considerabil, ceia ce dă dovadă că serviciile
pot fi prestate conform caietului și astfel putem oferi salarii mai mari, și calitatea
serviciilor prestate, dar amintim că este doar o propunere și la solicitarea autorității
contractante numărul personalului putea fi majorat până la cerința de 74 de persoane
sau și mai mare fără a modifica oferta de preț iarăși revenind la bugetul salarial
acordat de „Euroservices Cleaning” SRL. Totodată, această abatere urma să fie tratată
ca una neînsemnată de către autoritatea contractantă pentru că din cerințele caietului
de sarcini, cât și din studierea obiectului la fața locului s-a dedus că personalul
prezentat de „Euroservices Cleaning” SRL este suficient pentru îndeplinirea serviciilor
de curățenie...”, or de fapt acesta nici nu a indicat numărul de personal în oferta tehnică,
iar chiar dacă ar fi indicat în Formularul Specificații tehnice/Anexa 1 acele 67 persoane
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puse în discuție, acțiunile autorității contractante de a-i accepta modificarea ar fi
contrare prevederilor art. 69 alin. (4) din legea nominalizată - autoritatea contractantă
nu va admite modificări ale ofertei, inclusiv ale prețului ei, ce ar face ca oferta să
corespundă unor cerințe cărora inițial nu le corespundea. În acest sens, Agenția
apreciază că, însuși conceptul de modificare a ofertei nu presupune doar modificarea
prețului total al acesteia, ci înglobează în sine și modificarea elementelor esențiale ale
ofertei, chiar dacă valoarea totală a acesteia ar rămâne neschimbată în raport cu cea
inițială.
Astfel, având în vedere prevederile art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015,
care reglementează expres că autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care
aceasta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire, în coroborare cu
art. 37 alin. (1) din legea prenotată – „fiecare cerință și criteriu, stabilite de autoritatea
contractantă, să fie îndeplinite”, Agenția va respinge pretențiile contestatorului, or din
normele legale enunțate rezultă clar că autoritatea contractantă este obligată să evalueze
oferta în strictă conformitate cu cerințele expuse în documentația de atribuire și nu pot
exista abateri în acest sens, iar prin depunerea ofertelor, operatorii economici și-au
însușit conținutul întregii documentații de atribuire, deci implicit și cerințele expres
detaliate în aceasta.
Totodată, Agenția reține că prin contestația depusă, „Euroservices Cleaning” SRL
a invocat pretenții și pe marginea ofertei câștigătoare, depuse de către „Proterra Grup”
SRL, menționând că „Pe de altă parte operatorul economic declarat câștigător nu a
prezentat informații privind numărul de personal care va fi atras la executarea
serviciilor de curățenie...”, acest fapt fiind reiterat și în suplimentul la contestație,
înregistrat cu nr. 01/2377/20 din 14.12.2020.
În acest context, referitor la pretențiile contestatorului cu privire la faptul că
ofertantul desemnat câștigător nu a indicat numărul personalului care va presta serviciile
de curățenie solicitate în anunțul de participare, Agenția constată că „Proterra Grup”
SRL a prezentat prin intermediul SIA „RSAP”, formularul F4.1 „Specificații tehnice”,
inclusiv Anexa nr. 1, în care a indicat:

Totodată, Agenția reține că ofertantul desemnat câștigător a prezentat „Certificatul
care confirmă modalitatea și criteriile de calculare a prețului”, fără a fi indicat un număr
de personal anume, însă acest fapt nu-i poate fi imputat, or autoritatea contractantă nu a
prevăzut cerințe față de forma și conținutul acestui document.
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Totuși, în speță, urmează de menționat că, potrivit art. 14 alin. (9) din Legea nr.
131/2015, autoritatea contractantă este responsabilă de executarea și gestionarea
contractelor de achiziții publice în termenele și condițiile prevăzute de acestea, iar
potrivit art. 15 alin. (1) lit. i) din aceeași lege, grupul de lucru are atribuția de a
monitoriza contractele de achiziții publice. Prin urmare, în circumstanțele de natura
celor din speță, reieșind din specificul obiectului achiziției, Agenția reține că
corespunderea serviciilor ofertate de către operatorul economic desemnat câștigător, va
putea fi apreciată de către autoritatea contractantă doar la executarea de facto a
contractului, iar în cazul abaterilor, aceasta are la dispoziție și un șir de instrumente
pentru sancționare prevăzute de legislația în domeniul achizițiilor publice, precum și
includerea în lista de interdicție a operatorului economic respectiv.
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. 131/2015, Agenția Națională pentru
Soluționarea Contestațiilor,
d e c i d e:
Se respinge contestația nr. 02/1188/20 din 02.12.2020, depusă de către
„Euroservices Cleaning” SRL, pe marginea rezultatelor desfășurării procedurii de
achiziție publică nr. MD-1601366260389 din 05.11.2020 privind achiziționarea
„serviciilor de curățenie”, inițiată de către IMSP Asociația Medicală Teritorială
Botanica Decizia.
Decizia poate fi atacată în ordinea contenciosului administrativ la Judecătoria
Chișinău, sediul Râșcani (mun. Chișinău, str. Kiev 3) în termen de 30 de zile de la data
comunicării.
Președintele completului

Petru OPREA

Membru

Angela NANI

Membru

Alexandru CIUȘ
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