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DECIZIE
Nr.03D-238-22 Data:21.05.2022
privind soluționarea contestației formulată de către „Pharmony” SRL, înregistrată la Agenția
Națională pentru Soluționarea Contestațiilor cu nr. 02/205/22 la data de 08.04.2022 pe marginea
procedurii de achiziție publică nr.MD-1644240963764 din 10.03.2022

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor a examinat contestația nr.
02/205/22 din 08.04.2022, depusă de către „Pharmony” SRL, adresa: mun., număr de
identificare (IDNO): , tel.:, e-mail:, pe marginea rezultatelor desfășurării procedurii de
achiziție publică nr. MD-1644240963764 din 10.03.2022, privind achiziționarea
dispozitivelor medicale întru realizarea Programului National „Securitatea
transfuzională şi autoasigurarea țării cu produse sanguine” conform necesităților pentru
anul 2022 (repetat), inițiată de către Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în
Sănătate (în continuare: CAPCS), adresa: mun. Chișinău bd. Grigore Vieru, 22/2 ,
număr de identificare (IDNO): 1016601000212, tel.: 022222364, e-mail:
office@capcs.md, dispozitive@capcs.md; sergiu.balta@capcs.md.
În scopul examinării contestației, Agenția a organizat la data de 03.05.2022 ora
14:30, ședința 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-1644240963764 din 10.03.2022, „Pharmony” SRL formulează următoarele
pretenții:
„Prin intermediul scrisorii nr. Rg02-1174 din 31.03.2022 cu privire la rezultatele
licitației publice nr.ocds-b3wdp1-MD-1644240963764/21051342 din 10.03.2022
privind achiziționarea Dispozitivelor medicale întru realizarea Programului Naţional
„Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform
necesităților anului 2022 (repetat)”, am fost informați despre anularea lotului 1
„Criocongelator rapid” și lotului 2 „Congelator” în conformitate cu art.71 alin.(1)
lit.d) al Legii nr.131/2015, și desemnarea ofertantului „Imunotehnomed” SRL
câtigător pentru lotul 3 „Cântar agitator”.
Cu decizia de atribuire nu suntem de acord, o considerăm neîntemeiată,
inechitabilă, descriționară, și urmează a fi anulată din motivele invocate mai jos
Menționăm că, dispozitivul medical propus de „Imunotehnomed” SRL – model
”Bagmatic NOVO” Lmb Technologie GmbH, Germania nu corespunde cerințelor
tehnice solicitate de autoritatea contractantă în caietul de sarcini, și anume:
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- s-a solicitat „Cântărirea automata a containerului gol la începutul etapei de
recoltare, în timpul recoltării sângelui, la atingerea dozei programate”, s-a oferit fără
cântar;
- s-a solicitat „Unitatea de măsură a dozei programate să fie posibil de indicat în
ml și grame”, s-a oferit doar ml, fără grame.
Astfel, paramentrii tehnici (cîntărirea automată și unitatea de măsură) a
dispozitivului medical „Bagmatic NOVO” Lmb Technologie GmbH, Germania urmau
a fi indicați/prevăzuți în Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice cu
indicarea/numărului de referință/modelul articolului atribuit, și nici de cum în Testul
protocol de mentenanță, atașat suplimentar la oferta depusă de „Imunotehnomed”
SRL. În aceste condiții, se constată că Testul protocol de mentenanță nu este un
document tehnic care întrunește de facto toți paramentrii/componentele dispozitivului
medical, astfel constatându-se necorespunderea ofertei Imunotehnomed SRL cu
cerințele înaintate de CAPCS (poziția 12 din tabelul de la pct.15 din Anunțul de
participare).
De asemenea, constatăm că decizia de atribuire din 30.03.2022 contravine
deciziei CAPCS din 20.12.2021, emisă în rezultatul primei licitații de achiziționare a
Dispozitivelor medicale întru realizarea Programului Naţional „Securitatea
transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților
anului 2022”, nr. ocds-b3wdp1-MD-1629874770619 din 12.10.2021, potrivit căreia
grupul de lucru a anulat lotul 3 „Cântar agitator”, deoarece nici unul din ofertanți nu
au corespuns cerințelor tehnice solicitate. La caz, este de menționat că în procedura
repetată operatorul economic Imunotehnomed SRL a propus același model de
dispozitiv „Bagmatic NOVO” Lmb Technologie GmbH, Germania ca și în procedura
inițială (nr.ocds-b3wdp1-MD-1629874770619 din 12.10.2021).
Accentuăm că, în prima procedură, grupul de lucru a respins oferta, bazînduse pe
necorespunderea cerințelor caietului de sarcini cu ofertele prezentate de participanți
(s-a solicitat „Cântărirea automată a containerului gol, cu închidere automată a
clemei”, oferit fără cântar, solicitat „Valoarea determinată la recoltarea sângelui în
container să fie posibil de selectat utilizator prin unitatea de măsură (ml sau grame)”,
oferit doar ml, fără grame), iar ulterior în procedura repetată, grupul de lucru a decis
atribuirea contractului fără a avea pretenții la oferta Imunotehnomed SRL, în condiția
în care „cîntărirea automată” și „unitatea de măsură” a rămas o componentă
obligatorie a dispozitivului medical. Mai mult ca atât, ofertantul respectiv, nu a înaintat
pretenții vis-a-vis de anularea lotului 3 „Cântar agitator” în procedură inițială,
acceptând decizia grupului de lucru și motivele invocate privind necorespunderea cu
cerințele tehnice.
Reieșind din circumstanțele expuse supra, calificăm decizia de atribuire din
30.03.2022 neîntemeiată, abuzivă și discriminatorie, dat fiind faptul că Pharmony SRL
a participat în procedura repetată cu un dispozitiv nou, diferit de modelul ofertat la
procedura inițială și care întrunește toate caracteristicile tehnice solicitate în caietul
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de sarcini. Or, conform art.69, alin.(2) al Legii nr.131/2015, autoritatea contractantă
stabilește oferta/ofertele câștigătoare aplicând criteriul de atribuire și factorii de
evaluare prevăzuți în documentația de atribuire. În aceste condiții, ținem să specificăm
că oferta „Imunotehnomed” SRL urma a fi respinsă, ca și în cazul licitației precedente,
criteriul de evaluare a ofertelor fiind cel mai mic preț, cu corespunderea specificațiilor
tehnice.
Mai mult ca atît, art.69 alin.(6) lit.b) din Legea nr.131/2015 prevede că autoritatea
contractantă nu acceptă oferta în cazul în care aceasta nu corespunde cerințelor expuse
în documentația de atribuire. Or, Legea nr.131/2015 reglementează cu exactitate
noțiunea de ofertă neconformă, aceasta fiind oferta care nu corespunde cerințelor
indicate în documentația descriptivă sau documentația de atribuire.
De asemenea, s-a constatat că Imunotehnomed SRL a prezentat Declarația de
conformitate CE pentru dispozitivul respectiv, cu termenul de valabilitate expirat la
data de 25.02.2022. Astfel, în condiția în care dispozitivul model „Bagmatic NOVO”
Lmb Technologie GmbH, Germania este un produs din clasa IIa, operatorul economic
era obligat să prezinte documentul respectiv valabil, sau în cazul lipsei sau prezentării
Declarației de conformitate CE expirate, grupul de lucru urma să descalifice oferta
depusă de „Imunotehnomed” SRL.
În definitiv, se constată că prin desemnarea și atribuirea contractului pentru lotul
3 „Cîntar agitator” ofertantului „Imunotehnomed” SRL, care nu corespunde cerințelor
documentației de atribuire, grupul de lucru a încălcat principiul tratamentului egal,
imparțialitate, nedescriminare cât și prevederile art.69 alin. (6) lit.b) din Legea privind
achizițiile publice.
Avînd în vedere cele statuate/relatate supra, în temeiul art 82 și art.83 din Legea
nr.131/2015 privind achizițiile publice, solicităm:
-admiterea prezentei contestații;
-anularea parțială a deciziei grupului de lucru din 30.03.2022, emisă în rezultatul
licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1644240963764/21051342 din 10.03.2022, în
partea ce ține de atribuirea contractului pentru lotul 3 „Cîntar agitator” operatorului
economic „Imunotehnomed” SRL;
-obligarea grupului de lucru să reevalueze ofertele depuse pentru lotul 3 „Cîntar
agitator”.
În același context, la data de 20.04.2022, contestatorul „Pharmony” SRL, prin
suplimentul expediat la adresa Agenției, adaugă următoarele:
„Urmare a examinării răspunsului SC „Imunotehnomed” SRL la pretenţiile
înaintate de Pharmony SRL prin contestaţia nr.49/PH-ANSC din 08.04.2022, depusă în
rezultatul înştiinţării rezultatelor licitaţiei publice nr. ocds-b3wdp 1 -MD1644240963764 din 10.03.2022 privind Achiziţionarea dispozitivelor medicale întru
realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării
cu produse sanguine” conform necesităţilor pentru anul 2022 (repetat), invocăm
următoarele.
3

Cu titlu preliminar reiterăm că, potrivit art.44 alin.(1) din Legea nr.131/2015
privind achiziţiile publice, ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate
cu prevederile din documentaţia de atribuire. În acest sens, în anunţul de participare
sunt stabilite cerinţe de calificare ce urmează a fi prezentate în mod obligator de către
ofertanţi în procesul de depunere a ofertelor. Totodată, art.69 alin.(6) lit.a) şi b) al
aceleiaşi legi, stabileşte că autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care
ofertantul nu îndeplineşte cerinţele de calificare şi selecţie şi oferta nu corespunde
cerinţelor expuse în documentaţia de atribuire.
Astfel, prin aprobarea acestor reglementări, legiuitorul a avut drept reziderat
asigurarea unei garanţii procedurale efective în domeniul de achiziţii publice, prin
prisma garantării şi respectării dreptului de participare a ofertanţilor într-un proces
nepărtinitor şi transparent, cu respectarea tuturor cerinţelor şi condiţiilor ce reies din
aplicarea legii prenotate.
Or, la etapa de depunere a ofertei, s-a constatat că operatorul economic SC
„Imunotehnomed” SRL nu a prezentat/încărcat Manualul de utilizate a dispozitivului
medical „Bagmatic NOVO” Lmb Technologie GmbH, Germania, aceasta fiind o
cerinţă obligatorie, fapt care nu a permis confirmarea/identificarea parametrilor
tehnici solicitaţi în caietul de sarcini. La fel, reţinem că la etapa de depunere a ofertelor
a fost prezentată/încărcată Declaraţia de conformitate a dispozitivului medical cu
termenul de valabilitatre expirat, astfel fiind anexat un act ce nu produce efecte juridice
la momentul depunerii şi examinării ofertei. Mai mult ca atît, opinăm asupra faptului
că Manualul de utilizare, la care face trimitere SC „Imunotehnomed” SRL, nu a fost
încărcat/prezentat, nici la etapa iniţială de depunere a ofertei, nici în cursul de
examinare a contestaţiei, fapt ce crează premize pentru a constata dorinţa de a
muşamaliza anumite aspecte relevante procedurii de examinare şi evaluare a ofertelor.
În aceste condiţii, urmând spiritul şi buchia legii statuate, ar fi cazul de menţionat
că oferta depusă de SC „Imunotehnomed” SRL urma să fie respinsă la etapa de
examinare şi evaluare a ofertelor, deoarece nu a fost elaborată şi prezentată/încărcată
în conformitate cu cerinţele solicitate.
Or, decizia de desemnare a SC „Imunotehnomed” SRL în calitate de câştigător în
condiţiile de nerespectare a cerinţelor expuse supra, va fi una neîntemeiată şi
defectuoasă care va genera interpretări şi practici neuniforme, ceea ce nu corespunde
principiilor reglementate de Legea privind achiziţiile publice.
La caz este de menţionat că în unele proceduri de achiziţii publice, la etapa de
examinare şi evaluare a ofertelor, nu au fost solicitate acte suplimentare
justificative/confirmative similar situaţiei propriu zise, aceastea (ofertele) fiind
neacceptate/respinse, chiar dacă preţul ofertei era unul cu mult mai avantajos
economic ca preţul ofertantului desemnat cîştigător.
Cu alte cuvinte, constatăm că se conturează o tendinţă de aplicare diferenţiată şi
discreţionară a prevederilor legale, ceea ce ar determina desconsiderarea normelor
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legale, precum şi pierderea inevitabilă a încrederii participanţilor în procesul de
evaluare şi atribuire a contractelor de achiziţii publice.
În cele din urmă, expunem dezacordul vis-a-vis de decizia de atribuire a
contractului SC „Imunotehnomed” SRL (lot 3 „Cântar agitator”) şi considerăm
judiciosă şi iminentă descalificarea ofetantului la etapa de examinare şi evaluare a
ofertelor.”
Argumentele autorității contractante:
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate, prin punctul său de
vedere expus în scrisoarea cu nr. Rg 02-1309 din 03.05.2022, în susținerea poziției sale,
comunică următoarele:
„Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, serviciilor
medicale și transport medical din cadrul Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate
în Sănătate (în continuare CAPCS), comunică punctul de vedere asupra contestației
operatorului economic „Pharmony” SRL depusă pentru lotul nr. 3 „Cântar agitator”,
în cadrul procedurii de achiziție publică privind procedurii de achiziție publică nr.
ocds-b3wdp1-MD-1644240963764 privind ” Achiziționarea dispozitivelor medicale
întru realizarea Programului National „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea
tarii cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2022 (repetat)”, după
cum urmează:
Potrivit atribuțiilor ce-i revin autorității contractante, conform HG nr.
1128/10.10.2016, CAPCS a examinat ofertele prezentate în cadrul procedurii de
achiziție, prin prisma documentelor prezentate în ofertă, clarificărilor depuse și cu
respectarea criteriilor și cerințelor față de bunurile care urmează a fi achiziționate
expuse în documentele licitației la rubricile criterii și cerințe de calificare, lista de
bunuri și specificații tehnice,, iar clarificări la acest lot nu sau făcut.
Astfel, cu referire la contestația „Pharmony” SRL menționăm că oferta
operatorului economic desemnat câștigător corespunde cerințelor tehnice după cum
urmează:
1. S-a solicitat „Cântărirea automata a containerului gol la începutul etapei de
recoltare, în timpul recoltării sângelui, la atingerea dozei programate”, s-a oferit fără
cântar;
Răspuns:
Dovada prezenței cântarului la dispozitivul oferit se regăsește în fișierului „test
protocol bagmatic novo (lmb_ts_instr_004_rec_004).semnat”, pagina nr. 2.

2. S-a solicitat „Unitatea de măsură a dozei programate să fie posibil de indicat
în ml și grame”,s-a oferit doar ml, fără grame.
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Răspuns:
Dovada disponibilității de măsurare în grame se regăsește în fișierului „test
protocol bagmatic novo (lmb_ts_instr_004_rec_004).semnat”, pagina nr. 2. Iar
disponibilitatea de măsurare în ml se regăsește în fișierul „bagmatic novo - en r 05
251119(broshure).semnat”, pagina nr. 2.

3. „Imunotehnomed” SRL a prezentat Declarația de conformitate CE pentru
dispozitivul respectiv, cu termenul de valabilitate expirat la data de 25.02.2022.
Răspuns: Conform cerințelor caietului de sarcină se solicită „Declaraţie de
conformitate CE/SM şi/sau Certificat de conformitate CE/SM”. Respectiv certificatul
CE prezentat la dosar este valabil pînă la 01.05.2023

Subsecvent, cu referire la argumentele contestatorului precum că „în prima
procedură, grupul de lucru a respins oferta, bazânduse pe necorespunderea cerințelor
caietului de sarcini cu ofertele prezentate de participanți), este de menționat că
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documentația de atribuire a altor proceduri de achiziție nu poate fi luată în considerare
în cadrul procedurii de achiziție publică în cauză în scopul stabilirii corespunderii
ofertei cu cerințele solicitate, or procedurile anterioare desfășurate de către CAPCS
nu constituie obiect al prezentei contestații, iar corectitudinea evaluării ofertelor
pentru procedurile respective ține de responsabilitatea autorității contractante, care în
acest sens a emis demersurile cuvenite ce nu au fost contestate raportat la produsele
oferite și cerințele tehnice solicitate în licitație.
Reieșind din cele expuse mai sus, CAPCS în temeiul art. 86 alin. (2) a Legii nr.
131/2015 solicită respingerea pretențiilor formulate în contestație ca fiind
neîntemeiate.”
Punctul de vedere al operatorului economic desemnat câștigător:
Prin referința sa, înregistrată la Agenție cu nr.462-ex la data de 18.04.2022, pe
marginea contestației depusă de către „Pharmony” SRL, operatorul economic desemnat
câștigător comunică următoarele:
„Prin prezenta SC „Imunotehnomed” SRL, drept răspuns la Scrisoarea de
CONTESTAŢIE Nr. 49/PH-ANSC din 08.04.2022 depusă de către Operatorul
Economic „Pharmony” SRL cu privire la
procedura de achiziție publica
„Achiziționarea dispozitivelor medicale întru realizarea Programului Naţional
„Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform
necesităților pentru anul 2022 (repetat)” din 10.03.2022,vă remitem următorul punct
de vedere:
Dispozitivul medical propus de SC „Imunotehnomed”SRL – model „Bagmatic
NOVO” Lmb Technologie GmbH, Germania, corespunde cerințelor tehnice solicitate
de Autoritatea Contractantă în caietul de sarcini, după cum urmează:
- s-a solicitat „Cântărirea automată a containerului gol la începutul etapei de
recoltare, în timpul recoltării sângelui, la atingerea dozei programate”, s-a oferit
dispozitiv cu funcția de măsurare a volumului de sânge colectat setată implicit în Neto
fără greutatea tuburilor și pungilor, ceea ce confirmă că această greutate este exclusă
din cantitatea totală colectată pe tot parcursul procesului de cântărire; (vedeți Manual
de utilizare pag. 23).
- s-a solicitat „Unitatea de măsură a dozei programate să fie posibil de indicat în
ml și grame”, s-a oferit cântar cu posibilitatea setării unității de măsură în ml sau
grame; (vedeți Manual de utilizare pag. 12, 22).
Referitor la atașarea la ofertă a documentului Test protocol de mentenanță, menționăm
că acesta este un document tehnic emis de producător, respectiv, poate fi considerat
pentru confirmarea parametrilor dispozitivului.
Concluzionăm că modelul „Bagmatic NOVO” Lmb Technologie GmbH, Germania
propus de SC „Imunotehnomed” SRL în cadrul LP vizate, întrunește toți parametrii
tehnici solicitați în Caietul de sarcini, iar ca urmare, Decizia de atribuire a
câștigătorului din 30.03.2022 este justificată și întemeiată.”
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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
„Pharmony” SRL își manifestă dezacordul față de decizia autorității contractante de
desemnare în calitate de ofertă câștigătoare a ofertei depuse de către „Imunotehnomed”
SRL pentru lotul nr. 3 „Cântar agitator” – fiind propus model ”Bagmatic NOVO” Lmb
Technologie GmbH, Germania care potrivit contestatorului nu corespunde cerințelor
tehnice solicitate de autoritatea contractantă în caietul de sarcini, și anume:
- s-a solicitat „Cântărirea automata a containerului gol la începutul etapei de
recoltare, în timpul recoltării sângelui, la atingerea dozei programate”, s-a oferit fără
cântar;
- s-a solicitat „Unitatea de măsură a dozei programate să fie posibil de indicat în
ml și grame”, s-a oferit doar ml, fără grame.
Totodată, invocând faptul că declarația de conformitate CE pentru dispozitivul
respectiv, este cu termenul de valabilitate expirat la data de 25.02.2022.
Procedând la examinarea în fond a contestației, Agenția reține că CAPCS a
publicat în Buletinul achizițiilor publice pe portalul guvernamental de acces online:
www.mtender.gov.md, la data de 07.02.2022 un anunț de participare, la procedura de
achiziție publică nr. MD-1644240963764, privind achiziția de „Achiziționarea
dispozitivelor medicale întru realizarea Programului Naţional „Securitatea
transfuzională şi autoasigurarea țării cu produse sanguine” conform necesităților pentru
anul 2022 (repetat)”, fiind publicat la aceiași dată și caietul de sarcini care reprezintă
componentă a documentației de atribuire.
Relevant speței, pentru lotul nr. 3 „Cântar agitator” autoritatea contractantă a
solicitat la subpct. 6 Cântărirea automata a containerului gol
a) la începutul etapei de recoltare;
b) în timpul recoltării sângelui;
c) la atingerea dozei programate.
Totodată, la subpct. 11 a solicitat ca unitatea de măsură a dozei programate să fie
posibil de indicat în ml și grame, cerințe ce se invocă a fi neîntrunite de către produsul
ofertat de operatorul economic declarat câștigător.
Astfel, la soluționarea contestației prin prisma pretențiilor formulate de către
contestator, Agenția va lua în considerare prevederile pct. 27 subpct. 1), pct. 28 subpct.
1) și subpct. 5), pct. 29 subpct. 1) și subpct. 3) din Regulamentul cu privire la activitatea
grupului de lucru pentru achiziții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10 din
20.01.2021, conform cărora grupul de lucru examinează și concretizează necesitățile
autorității contractante de bunuri, lucrări și servicii, coordonându-le în limitele
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mijloacelor financiare repartizate în acest sens, precum și elaborează documentația de
atribuire și alte documente aplicabile în cadrul procedurilor de achiziție publică în
conformitate cu documentațiile standard aprobate.
Totodată, art. 37 alin. (1) din Legea nr. 131/2015, stabilește că 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.
La fel, alin. (4) din același articol stipulează că, specificațiile tehnice ale obiectului
achiziției trebuie să corespundă cerințelor autorității contractante privind calitatea,
eficiența, testarea, securitatea, dimensiunile, simbolurile, terminologia, ambalajul,
modul de transportare, marcarea, etichetarea, procesele și metodele de producere,
precum și procedeele de determinare a conformității lui cu cerințele documentației de
atribuire, respectiv și documentele obligatorii care atestă calitatea bunurilor.
Totodată, în viziunea Agenției, specificațiile tehnice din documentația de atribuire
nu trebuie tratate doar prin prisma unor obstacole nejustificate, deoarece precizarea
acestor specificații este justificată de necesitatea descrierii fiecărui produs, serviciu sau
lucrare, în așa manieră încât să corespundă nivelului de calitate al achiziției dorite de
către autoritatea contractantă.
Astfel, având în vedere prevederile normative menționate, Agenția apreciază că
oportunitatea achiziționării de bunuri de o anumită performanță și calitate, precum și
specificațiile tehnice impuse pentru acestea, sunt stabilite de fiecare autoritate
contractantă în parte în funcție de necesitățile obiective.
Tot la acest aspect este menționat că autoritatea contractantă este obligată să
evalueze oferta în strictă conformitate cu cerințele expuse în documentația de atribuire
și nu pot fi admise abateri în acest sens. În acest context, Agenția reține că documentația
de atribuire, așa cum aceasta este întocmită de autoritatea contractantă, este obligatorie,
atât pentru operatorii economici participanți la procedură, care au obligația de a-și
elabora ofertele în conformitate cu prevederile acesteia, cât și pentru autoritatea
contractantă, aceasta fiind ținută ca în desfășurarea procedurii de achiziție publică să
respecte prevederile propriei documentații de atribuire, care stabilește regulile ce
trebuie respectate de ambele părți în derularea procesului competitiv, iar prin depunerea
ofertelor, operatorii economici și-au însușit conținutul întregii documentații de
atribuire, deci implicit și cerințele expres detaliate în aceasta.
Cu referire la pretenția precum că „Cântărirea automata a containerului gol la
începutul etapei de recoltare, în timpul recoltării sângelui, la atingerea dozei
programate”, s-a oferit fără cântar, autoritatea contractantă a indicat că dovadă
prezenței cântarului la dispozitivul oferit fișierul „test protocol bagmatic novo
(lmb_ts_instr_004_rec_004).semnat”, pagina nr. 2, iar cu referire la „Unitatea de
măsură a dozei programate să fie posibil de indicat în ml și grame”,s-a oferit doar ml,
fără grame” dovada disponibilității de măsurare în grame se regăsește în fișierului „test
protocol bagmatic novo (lmb_ts_instr_004_rec_004).semnat”, pagina nr. 2. Iar
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disponibilitatea de măsurare în ml se regăsește în fișierul „bagmatic novo - en r 05
251119(broshure).semnat”, pagina nr. 2.
Astfel, cum indică și autoritatea contractantă, aceasta a luat în considerare actele
atașate pe portalul guvernamental de acces online: www.mtender.gov.md de către
„Imunotehnomed” SRL, acte care ar confirma specificările tehnice ce fac obiectul
prezentului litigiu.
Totodată, în contradictoriu cu pretențiile înaintate de către contestator
„Imunotehnomed” SRL a prezentat Agenției manualul de utilizare pentru produsul
Bagmatic NOVO care prevede un interval de cântărire de la 1 la 999 ml/gr după cum
urmează:

Suplimentar, din același manual poate fi constatată și întrunirea cerinței ce ține de
cântărirea automată după cum reiese nota de la pagina 23 al acestuia:

În aceste condiții, prezentarea manualului de utilizare în cadrul procedurii de
soluționare a contestațiilor nu poate fi înțeleasă ca fiind o acțiune contrară prevederilor
legale, ce ar constitui o modificare de ofertă sau o suplimentare nejustificată a acesteia,
în condițiile în care, pe parcursul procedurii de soluționare a contestației ofertantul
declarat câștigător a făcut uz de dreptul acestuia, în special de dreptul la apărare,
consfințit la art. 84 alin. (3) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și a
prezentat probele considerate relevante în susținerea poziției sale.
Cu referire la termenul expirat al declarației de conformitate urmează a fi
menționat că potrivit caietului de sarcini, pentru lotul nr. 3 autoritatea contractantă a
solicitat prezentarea declarației de conformitate CE/SM și/sau Certificat de
conformitate CE/SM – pentru dispozitive medicale.
În cele din urmă, din cerința de mai sus, astfel cum a fost formulată, poate fi dedusă
opțiunea ofertanților de a prezenta, fie declarație de conformitate CE/SM, fie Certificat
de conformitate CE/SM, iar raportând situația de fapt la circumstanțele speței litigioase,
Agenția va reține argumentele autorității contractante care a calificat ca și acceptabil
Certificatul CE prezentat de către ofertantul declarat câștigător, certificat care este
valabil pînă la 01.05.2023 și care acoperă cerința caietului de sarcini.
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Prin urmare, Agenția apreciază că, în situația în care parametrii tehnici solicitați în
caietul de sarcini de către autoritatea contractantă pot fi confirmați prin informațiile din
manualul de utilizare pentru produsul Bagmatic NOVO, afirmațiile „Pharmony” SRL
rămân a fi declarative, lipsite de caracter temeinic, din ce rezultă că, contestatorul a
eșuat în a demonstra caracterul neconform al ofertei „Imunotehnomed” SRL prin
prisma pretențiilor înaintate, or acțiunile grupului de lucru întreprinse în cadrul
procedurii de achiziție din nu contravin cadrului legal. În acest sens, prevederile art. 93
alin. (1) și (2) din Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018
precizează că fiecare participant probează faptele pe care își întemeiază pretenția, iar
prin derogare de la prevederile alin. (1), fiecare participant probează faptele atribuite
exclusiv sferei sale, astfel, motivarea și prezentarea probelor, în sensul demonstrării
necesității de revizuire a rezultatelor procedurii din litigiu revenindu-i exclusiv
operatorului economici contestator.
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) lit. b) din Legea nr. 131/2015,
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor,
d e c i d e:
Se respinge contestația nr. 02/205/22 din 08.04.2022, depusă de către „Pharmony”
SRL, pe marginea procedurii de achiziție publică nr. nr. MD-1644240963764 din
10.03.2022, privind achiziționarea dispozitivelor medicale întru realizarea Programului
National „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea țării cu produse sanguine”
conform necesităților pentru anul 2022 (repetat), inițiată de către Centrul pentru
Achiziții Publice în Sănătate.
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

Serghei MERJAN

Membru

Angela NANI

Membru

Gheorghe GHIDORA
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