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-885-21 Data: 29.12.2021
privind contestația formulată de către „BTS PRO” SRL, înregistrată la
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor cu nr. 02/1035/21 la data de
13.12.2021, pe marginea procedurii de achiziție publică
nr. MD-1638886865769 din 21.12.2021
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor a examinat contestația nr.
02/1035/21 din 13.12.2021, depusă de către „BTS PRO” SRL, adresa: mun. Chișinău,
str. Ion Creangă 6V, număr de identificare (IDNO):, tel., e-mail:, pe marginea
procedurii de achiziție publică nr. MD-1638886865769 din 21.12.2021, privind
achiziția „Servicii SW Subscription & Support Renewal produse Vmware”, inițiată de
către IP Agenția Servicii Publice, adresa: mun. Chișinău, str. A. Pușkin 42, număr de
identificare (IDNO): 1002600024700, tel.: 022504891, e-mail: asp@asp.gov.md,
daniela.turtureanu@asp.gov.md.
Prin contestația depusă, contestatorul critică inițierea procedurii prenotate
susținând următoarele „[...]Având în vedere că la 07 decembrie 2021 autoritatea
contractantă a decis anularea procedurii de achiziție publică desfășurate inițial,
aceasta nu era în drept de a iniția la aceeași dată desfășurarea repetată a unui concurs
de achiziție publică pentru aceeași procedură, or, aceasta urma să respecte termenii
legali de depunere a contestației de care dispun operatorii economici participanți la
procedură și care sunt reglementați de Legea nr. 131 din 03 iulie 2015 cu privire la
achizițiile publice, la caz 5 zile. [...] autoritatea contractantă nu a oferit posibilitatea
operatorilor economici participanți la procedura de achiziție de a-și exercita și
revindeca drepturile încălcate prin depunerea unei contestații la ANSC și respectiv de
a permite ANSC să se expună pe marginea legalității anulării procedurii precedente
și descalificării ofertei „BTS PRO” SRL prin prisma contestației înaintate de acesta
la 10 decembrie 2021. În acest sens, considerăm că prin desfășurarea repetată a
procedurii de achiziție publică din speță se îngrădește indirect dreptul imperativ al
operatorilor economici participanți la procedura din speță de a beneficia dreptul la
contestare”, fiind solicitată anularea acesteia.
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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.
Totodată, conform alin. (2) din articolul menționat, 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.
Relevante speței sunt 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.
Prin urmare, din prevederile normative enunțate se conturează că pretențiile se
formulează de către contestator 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, însă în contextul prevederilor art. 86 alin. (3) din
aceeași lege, pronunțarea de către Agenție a unei decizii prin care anulează în parte sau
în tot actul atacat, obligă autoritatea contractantă să emită un act sau dispune orice altă
măsură necesară pentru remedierea actelor ce afectează procedura de atribuire, este
nemijlocit condiționată de existența și actualitatea actului atacat, inclusiv cu
capacitatea de producere a efectelor juridice a acestuia.
În acest sens, IP Agenția Servicii Publice, prin scrisoarea nr. 09-SAP/293 din
28.12.2021, informează ANSC că grupul de lucru, prin Decizia nr. 387/21 din
28.12.2021, anexată la materialele dosarului, a luat act de faptul că nu a fost depusă
nici o ofertă la procedura de achiziție publică nr. MD-1638886865769 din 21.12.2021,
aceasta fiind anulată în temeiul art. 71 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015.
La caz, se atestă că până la termenul-limită de deschidere al ofertelor, potrivit
informațiilor din SIA „RSAP”, nu a fost depusă nici o ofertă, respectiv statutul
procedurii de achiziție publică contestată pe portalul guvernamental:
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638886865769?tab=contractnotice, fiind „Procedura nu a avut loc”.
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În acest context, Agenția conchide 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, iar din considerentele de fapt și de drept
menționate supra, se reține că la data de 28.12.2021 contestația depusă de către „BTS
PRO” SRL 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 înregistrată nr. 02/1035/21 din
13.12.2021, depusă de către „BTS PRO” SRL, pe marginea procedurii de achiziție
publică nr. MD-1638886865769 din 21.12.2021, privind achiziția „Servicii SW
Subscription & Support Renewal produse Vmware”, inițiată de către IP Agenția
Servicii Publice.
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

Angela NANI

Membru

Petru OPREA

Membru

Serghei MERJAN
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