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-601-21 Data: 25.08.2021
privind contestația formulată de către „Termosistem” SRL, înregistrată la
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor cu nr. 02/761/21 la data de 20.08.2021,
pe marginea procedurii de achiziție publică nr. MD-1628007309341 din 17.08.2021

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor a recepționat spre examinare
contestația nr. 02/761/21 din 20.08.2021, depusă de către „Termosistem” SRL, adresa: mun.
Chișinău, bd. D. Cantemir 5/5, of. 63, număr de identificare (IDNO): 1003600117881, tel.:
022-277353, e-mail.: termosistem@mail.ru, pe marginea rezultatelor desfășurării procedurii
de achiziție publică nr. MD-1628007309341 din 17.08.2021, privind achiziția „Construcția
trotuarului pe strada Ștefan cel Mare din com. Mîndrești raionul Telenești, cu lungimea de
2,1 km.”, inițiată de către Primăria com. Mîndrești, adresa: r-nul Telenești, s. Mîndrești,
număr de identificare (IDNO): 1007601006302, tel.: 025844660, e-mail.:
primariamindresti@gmail.com.
În calitatea sa de persoană interesată în cadrul procedurii de achiziție publică nr. MD1628007309341 din 17.08.2021, în temeiul prevederilor art. 82 alin. (1) din Legea nr.
131/2015, „Termosistem” SRL își exprimă dezacordul privind decizia autorității contractante
de atribuire a contractului de achiziții publice ofertantului „Delta Forța Securitate” SRL,
deoarece consideră că oferta celui din urmă nu corespunde cu cerințele documentației de
atribuire.
La rândul său, Primăria com. Mîndrești, prin punctul său de vedere, expus în scrisoarea
nr. 266 din 23.08.2021, comunică faptul că, în contextul pretențiilor invocate în contestație,
a reevaluat oferta desemnată câștigătoare și, drept urmare, a decis:
- anularea deciziei de atribuire;
- reevaluarea ofertei „Termosistem” SRL, anexând, în acest sens și Decizia de
reevaluare nr. 3 din 23.08.2021.
Aprecierea Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor:
Conform prevederilor 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. Totodată, conform alin. (2) din
articolul nominalizat supra, în sensul prevederilor alin. (1), prin act al autorității contractante
se înțelege orice act administrativ, orice altă acțiune sau inacțiune care produce sau poate
produce efecte juridice în legătură cu procedura de achiziție publică.
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De asemenea, la cauză sunt relevante și prevederile art. 86 alin. (3) din Legea nr.
131/2015 potrivit cărora, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor examinează
din punctul de vedere al legalității și temeiniciei actul atacat și poate pronunța 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
contestatorului urmează a fi formulate în rezultatul emiterii unui act administrativ, orice altă
acțiune sau inacțiune a autorității contractante, care produce sau poate produce efecte juridice
în legătură cu procedura de achiziție publică, iar Agenția examinează legalitatea actului atacat
prin prisma pretențiilor înaintate. Mai mult, în contextul prevederilor art. 82 alin. (1) din
Legea nr. 131/2015, este de menționat că dreptul de a contesta se naște în cazurile când, în
cadrul procedurilor de achiziție publică, un act al autorității contractante a vătămat un drept
al contestatorului recunoscut prin lege.
Astfel, reieșind din conținutul contestației, se constată fără echivoc că actul autorității
contractante atacat de către „Termosistem” SRL este decizia de atribuire a contractului de
achiziții publice, prin care a fost desemnată câștigătoare oferta înaintată de către „Delta Forța
Securitate” SRL, (în speță, Decizia nr. 2 din 19.08.2021 de atribuire a contractului de achiziții
publice), decizie care, la moment, numai produce efecte juridice odată ce aceasta a fost
anulată de însăși autoritatea contractantă (Decizia de reevaluare nr. 3 din 23.08.2021).
Prin urmare, având în vedere că existența actului administrativ, în sensul art. 82 alin. (2)
din Legea nr. 131/2015 reprezintă o condiție indispensabilă acțiunii de revendicare a
drepturilor pretins încălcate, din considerentele de fapt și de drept menționate supra, Agenția
atestă că, la data de 23.08.2021, contestația în cauză a rămas fără obiect, fapt ce determină
respingerea acesteia.
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. 131/2015, Agenția Națională pentru Soluționarea
Contestațiilor,
d e c i d e:
Se respinge ca rămasă fără obiect contestația nr. 02/761/21 din 20.08.2021, depusă de
către „Termosistem” SRL, pe marginea rezultatelor desfășurării procedurii de achiziție
publică nr. MD-1628007309341 din 17.08.2021, privind achiziția „Construcția trotuarului pe
strada Ștefan cel Mare din com. Mîndrești raionul Telenești, cu lungimea de 2,1 km.”, inițiată
de către Primăria com. Mîndrești, r-nul Telenești.
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.
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