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DECIZIE
Nr. 03D-108-22 Data: 28.02.2022
privind contestația formulată de către ,,Set Service” S.A., înregistrată la
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor cu nr. 02/91/22 la data de 21.02.2021

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor a recepționat spre examinare
contestația nr. 02/91/22 din 21.02.2021, depusă de către „Set Service” S.A., adresa: mun. ,
str. , nr. de identificare (IDNO):, tel.: +37322/33-11-01, e-, privind achiziția „Servicii de
întreţinere şi de reparare a utilajului tehnologic (frigorific, plită electrică, cazane, fierbător,
mașină de tocat carne/ de spălat vase/ de taiat legume/ de haine, tigaie electrică, etc.)
pentru 31 instituţii de învăţământ subordonate DETS sectorul Ciocana” inițiată de către
Direcția Educație Tineret şi Sport sectorul Ciocana, adresa: mun. Chişinău, str. Aleco
Russo, 57, nr. de identificare (IDNO): 1007601009565, tel.: 022499661, email:
detsciocanaachiziti@mail.ru.
Operatorul economic ,,Set Service” S.A., în calitate de persoană interesată în cadrul
procedurii de achiziție publică „Servicii de întreținere şi de reparare a utilajului tehnologic
(frigorific, plită electrică, cazane, fierbător, mașină de tocat carne/ de spălat vase/ de tăiat
legume/ de haine, tigaie electrică, etc.) pentru 31 instituții de învățământ subordonate
DETS sectorul Ciocana” inițiată de către Direcția Educație Tineret şi Sport sectorul
Ciocana, solicită recunoașterea dreptului încălcat al ,,Set Service” S.A. de a participa, în
condițiile legii, la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice în
corespunderea cu legea achizițiilor publice, cu dispunerea anulării contractului de
antrepriză nr. 43 din 14.02.2022 privind achiziția de costuri mici încheiat între DETS
sect. Ciocana și S.C. „Tiluana” SRL privind achiziționarea serviciilor „servicii de
întreținere și reparare tehnologic (frigorific, plită electrică, Cazane, Fierbător, mașină
de tocat carne/ de spălat vase/ de tăiat legume/ de haine, tigaie electrică, etc…) și rețele
electrice aferente pentru 31 instituții de învățământ subordonate DETS sectorul
Ciocana”, ca fiind contrar prevederilor art. 2, 4, 7, 15, 38, 57 din Legea nr. 131/2015
privind achizițiile publice.
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.
În cadrul examinării preliminare a contestației depuse de către ,,Set Service” S.A., sa constatat că aceasta nu îndeplinește cerințele prevăzute la art. 83 alin. (4) din Legea nr.
1

131/2015, respectiv, în situația în care Agenția consideră că în contestație nu sunt cuprinse
toate informațiile prevăzute la alin. (4) menționat anterior, aceasta va cere contestatorului,
în temeiul alin. (6) al aceluiași articol, să completeze contestația în termen de 5 zile de la
înștiințare. Astfel, la data de 22.02.2022, prin scrisoarea nr. 05/332/22, Agenția a solicitat
operatorului economic contestator, în termen de 5 zile, completarea contestației cu
indicarea esenței și temeiului contestației, a drepturilor și intereselor legitime încălcate în
cadrul procedurii de achiziție publică, precum și circumstanțele de fapt și de drept prin
care i s-a încălcat un drept al său recunoscut de lege, nomenclatorul documentelor anexate
la contestație.
Operatorul economic contestator la data de 24.02.2022, a remis în adresa Agenției
un supliment la contestația depusă inițial, însă nu s-a conformat celor solicitate de către
Agenție. Prin urmare, contestația depusă de către ,,Set Service” S.A. nu îndeplinește
cerințele prevăzute la art. 83 alin. (4) din Legea nr. 131/2015.
Suplimentar, la caz într-o eventuală admitere spre examinare, reieșind din faptul că
contestatorul invocă o valoare a achiziției sub pragul limită prevăzut la art. 2 alin. (1) lit.
a) din Legea nr. 131/2015, respectiv nu se aplică prevederile legii prenotate și, implicit,
nu se aplică procedura de contestare reglementată la Capitolul X din Legea nr.131/2015.
Totodată, Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 665 din 27.05.2016, nu reglementează expres competența
Agenției în soluționarea contestațiilor depuse pe marginea achizițiilor de valoare mică.
Astfel, într-o eventuală admitere spre examinare a contestației depuse pe marginea
procedurii din speță, nu este de competența Agenției examinarea legalității încheierii
contractului de achiziție de valoare mică invocat.
Reieșind din cel expuse, în conformitate cu prevederile art. 82 alin. (1), art. 83 alin.
(4) și alin. (6), 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. 02/91/22 din 21.02.2022 depusă de către „Set Service”
S.A., privind achiziția „Servicii de întreţinere şi de reparare a utilajului tehnologic
(frigorific, plită electrică, Cazane, Fierbător, mașină de tocat carne/ de spălat vase/ de tăiat
legume/ de haine, tigaie electrică, etc…) pentru 31 instituții de învățământ subordonate
DETS sectorul Ciocana”, inițiată de către Direcția Educație Tineret şi Sport sectorul
Ciocana.
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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