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-248-22 Data:26.05.2022
privind soluționarea contestației formulată de către „CITY CONS GROUP” SRL, înregistrată la
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor cu nr. 02/225/22 la data de 15.04.2022,
pe marginea procedurii de achiziție publică nr. MD-1647873538788 din 11.04.2022

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor a examinat contestația nr.
02/225/22 din 15.04.2022, depusă de către „CITY CONS GROUP” SRL, adresa: mun.,
număr de identificare (IDNO):, e-mail: pe marginea rezultatului desfășurării procedurii
de achiziție publică nr. MD-1647873538788 din 11.04.2022, privind achiziția
„Reparaţia drumurilor locale s. Zahoreni”, inițiată de către Primăria s. Zahoreni, adresa:
Orhei, s. Zahoreni, număr de identificare (IDNO): 1007601001709, tel.: 068195197, email: popa.ana.76@mail.ru.
În scopul examinării contestației, Agenția a organizat la data de 03.05.2022, ora
13:30, ședință deschisă la care au participat reprezentanții contestatorului, autorității
contractante și operatorului economic desemnat câștigător.
Pretențiile contestatorului:
În calitatea sa de persoană interesată în cadrul procedurii de achiziție publică nr.
MD-1647873538788 din 11.04.2022, „CITY CONS GROUP” SRL formulează
următoarele pretenții:
„SRL „City Cons Group” in calitate de persoana interesata va informează ca la
data de 11/03/2022 a avut loc licitaţia publica nr. ocds-b3wdpl-MD-1 647873538788
publicata pe 21/03/2022, privind achiziţionarea lucrărilor „Reparaţia Drumurilor
Locale s. Zahoreni, r. Orhei”, cod CPV 45233142-6, beneficiar Primăria s. Zahoreni
din r. Orhei. In cadrul licitaţiei au participat 9 operatori economici:
1. „Izvorul de Piatra” SRL (436384,84 MDL)
2. „Ardan-Rut” SRL (550132,58 MDL)
3. „City Cons Group” SRL (552652,74 MDL)
4. „Genesis International” (564295,11 MDL)
5. „Vig House” (600521,55 MDL)
6. „Delta Forţa Securitate” (631323 MDL)
7. „Inlimar Prim” (682190,15 MDL)
8. „Vicoliv Grup” (683502,45 MDL)
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9. „Cooperativa de producţie Turvien” (735417,12 MDL)
Astfel, prezenta contestaţie este depusa pe marginea desemnării participantului
nr. 1 „Izvorul de Piatra” SRL , in calitate de câştigător la procedura de achiziţie
publica cu nr. ocds-b3wdpl-MD-l647873538788 din 11/04/2022, confirmata prin
decizia grupului de lucru al Primăriei s. Zahoreni cu nr 01/04-37-37 din 13.04.2022,
expediata de către Primăria s. Zahoreni.
Prin urmare SRL „City Cons Group” isi exprima dezacordul cu decizia autoritatii
contractante de desemnare a SRL „Izvorul de Piatra” in calitate de câştigător,
deoarece operatorul economic desemnat nu întruneşte cerinţele de calificare inaintate
in anunţul de participare de către autoritatea contractanta.
Conform Anunţului de Participare , participantul are obligaţia sa prezinte Oferta
Tehnica ce urma sa fie elaborata conform Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale
si Construcţiilor al Republicii Moldova nr. 1 1 din 23/01/2013 cu privire la aprobarea
documentului normativ CP L.01.02-2012 „Instrucţiuni pentru determinarea
cheltuielilor de deviz la salarizare in construcţii”. La data de 10/02/2022 prin Ordinul
nr. 14, art. 160, publicat in Monitorul Oficial 45-52 din 1 8/02/2022, al Ministerului
Infrastructurii si Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova se aproba
Amendamentul CP L.01.02:2012/A2:2022 „Economia construcţiilor. Instrucţiuni
pentru determinarea cheltuielilor de deviz la salarizarea in construcţii”.
Conform punctului B.3.1 din Amendamentul CP L.01.02:2012/A2:2022 se
specifica:
B.3 întocmirea devizelor-ofertă pentru achiziţiile publice de lucrări
(B.3.1 La întocmirea devizelor-ofertă pentru achiziţiile puSlice de lucrări,
finanţate din 6ugetulde stat, [a stabilirea salariu fui mediu af muncitorilor,
ofertantiivortine cont de sporuri, suplimente, adaosuri, plaţi de stimulare şi
indemnizaţii, dacă acestea sunt stipulate în contractul individual de muncă sau în
contractul colectiv de muncă, cu respectarea metodologiei de elaborare a
documentaţiei de deviz, conform cerinţelor C(P L.01.01 şi prevederilor din (B.2 al
prezentei Instrucţiuni, dar nu mai mic decât salariul mediu, fixat şi pu6 ficat trimestrial
de BHS.
NOTĂ - Conform datelor BNS, pentru Trimestrul III - 2021, câştigul salarial
mediu lunar nominal brut în domeniul construcţiilor a constituit 8 531,00 lei, de unde
rezultă salariul mediu pe oră (8531,00 lei : 169 ore = 50,48 lei/oră, inclusiv adaosurile
şi sporurile, stabilite în contractele individuale de muncă sau în contractul colectiv de
muncă).
De asemenea, conform punctului B.3.2 din Amendamentul CP L.O l
.02:2012/A2:2022 se specifica:
(B.3.2 Conform prevederilor Hotărârii de guvern nr. 638 din 26.08.2020 pentru
apro6area (Regulamentului privind achiziţiile puSlice de lucrări, în procesul
examinării, evaluării Şi comparării ofertelor, grupul de lucru format din specialişti în
cadrul autorităţii contractante, care realizează proceduri de achiziţie pu6licâ,
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efectuează, în cazul unei oferte, a cărei valoare constituie mai puţin de 85 % din
valoarea estimată a lucrărilor, controlul calculării elementelor preţului Şi respectarea
de către ofertant a cerinţelor tehnice stipulate în caietul de sarcini, solicită justificări
ale preţului aparent anormal de scăzut, în scris, înainte de a lua vreo decizie de
respingere a acelei oferte, detalii Şi precizări pe care le consideră relevante cu privire
la ofertă, precum Şi să verifice răspunsurile care justifică preţul respectiv.
Conform Documentaţiei Standart pnct. 54 litera b se precizează ca:
- documentaţia de deviz (formularele 3, 5 şi 7 corespunzător CPL.01.01-2012 sau
alte metode elaborate şi aprobate prin acte normative de către Ministerul Economiei şi
Infrastructurii), conform Formularului de deviz nr. 1, din anexa nr. 23, lista cu
cantităţile de lucrări.
Ofertantul economic „Izvorul de Piatra” SRL a prevăzut in forma 5 de deviz a
ofertei sale un salariu pentru muncitor de 41,12 lei/ora. Prin atribuirea salariului
respectiv ofertantul economic a incalcat pnct. B3.1 din Amendamentul CP
L.01,02:2012/A2:2022, care prevede ca salariul minim al unui muncitor nu poate fi mai
mic decit slariul mediu de pe ultimul trimestru fixat si publicat de BNS, care in prezent
este de 50,47 lei/ora.
In contextul celor expuse supra SRL „City Cons Group” menţionează că în
conformitate cu art. 1 7 alin. (3) din Legea nr. 131/2015, ce reglementează expres că
autoritatea contractantă evaluează datele de calificare ale operatorului economic
conform modului şi criteriilor expuse în documentaţia de atribuire.
Reieşind din cele expuse şi cu o rezervă asupra deciziei grupului de lucru,
considerăm că cerinţa considerată semnificativă (obligatorie) de către autoritatea
contractantă, urma a fi luată în considerare pentru respectarea cadrului legal.
În contextul celor expuse, SRL „City Cons Group” solicită reevaluarea ofertelor
şi anularea deciziei grupului de lucru privind desemnarea câştigătorului pe licitaţia
publică „Reparaţia drumurilor locale s. Zahoreni”.
Ca urmare a celor menţionate solicităm:
Excluderea ofertantului economic „Izvorul de Piatra” SRL şi anularea deciziei
grupului de lucru privind desemnarea câştigătorului.”
Argumentele autorității contractante:
Primăria s. Zahoreni, prin punctul său de vedere, expus în scrisoarea nr. 01/04-3748 din 20.04.2022, în susținerea deciziei sale, comunică următoarele:
„Prin prezenta, în temeiul art. 84 alin. (9) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind
achiziţiile publice cu modificările și completările ulterioare, pe marginea contestaţia
prezentată de operatorul economic SRL „City Cons Group” cu referire la rezultatele
procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1647873538788 din 11.04.2022, privind
achiziţionarea lucrărilor „Reparatia drumurilor locale s. Zahoreni” comunicăm
următoarele.
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La etapa examinării și evaluării ofertei operatorului economic SRL „Izvorul din
Piatra” grupul de lucru a solicitat ofertantului explicații scrise prin scrisoarea nr.
01/04-37-34 din 11.04.2022 asupra ofertei sale în special:
„...... motivul micșorării prețului cu 40% față de valoarea de deviz inițială..........”
Respectiv, SRL „Izvorul din Piatra” prin scrisoarea nr. 7/22 la data de 12.04.2022
(scrisoarea se anexează) a prezentat calculele prezentate justifică prețul indicat în
devizul ofertă (formularul F3 Resurse materiale).
Referitor la calculele salariului mediu fixat si publicat trimestrial de BNS, care in
prezent este de 50,47, calculul pentru devizul a ofertei pentru un salariul de muncitor
de 50.47 este mai mare cu 9657,39 lei si nu depaseste suma de 10000 lei din pretul total
al ofertei.
În temeiul art. 133, art. 134 alin. (3) din Hotărârea de Guvern nr. 638 din
26.08.2020 privind Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări: „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 acesteia; În sensul pct. 133, în cadrul achizițiilor publice
de lucrări, prin abateri neînsemnate se consideră abaterile minore din oferta
tehnică/financiară ce întrunesc cumulativ următoarele condiții: cuantificarea teoretică
în valoare monetară a respectivei abateri/omisiuni nu depășește suma de 10000 de lei
din prețul total al ofertei.”
În această ordine de idei, Primăria Zahoreni, întru asigurarea respectării
principiului privind utilizarea eficientă a banilor publici, prevăzut la art. 7 lit. a) din
Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, își reiterează poziția sa cu
privire la faptul că ofertantul desemnat câștigător a întrunit toate cerințele solicitate
prin argumentarea și justificarea prețului la executarea lucrărilor și își menține decizia
sa. Totodată, Autoritatea Contractantă susține că contestația depusă de către SRL
„City Cons Group” este neîntemeiată.
Vă remitem documentele aferente procedurii nr. ocds-b3wdp1-MD1647873538788 din 11.04.2022 care nu sunt publicate în SIA „RSAP” (MTender)
conform nomenclatorului.”
Punctul de vedere al operatorului economic desemnat câștigător:
„Izvorul din Piatră” SRL, prin punctul său de vedere, înregistrat la ANSC cu nr.
01/701/22 din 20.04.2022, în susținerea deciziei grupului de lucru pentru achiziții,
relatează:
„Ca urmare a solicitării punctului de vedere pe marginea contestaţiei depuse de
„City Cons Group” SRL în cadrul licitaţiei publice nr. ocds-b3wdpl-MD1647873538788 cu privire la achiziţionarea lucrări de reparaţia drumurilor locale s.
Zahoreni, vă putem comunica următoarele:
La întocmirea devizului de cheltuieli s-a ţinut cont de CP L.01.01-201 2
„INSTRUCŢIUNI PRIVIND ÎNTOCMIREA DEVIZELOR PENTRU LUCRĂRILE DE
CONSTRUCŢILMONTAJ PRIN METODA DE RESURSE” Conform Hotărârii
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Guvernului nr.142 din 09.03.2022 „Cu privire la cuantumul minim garantat al
salariului in sectorul real” salariul minim constituie 20,71 lei (3500lei/l69ore-lunar).
Conform datelor contabile salariu mediu pe întreprindere 50861ei/lunar(169ore) sau
30,09 lei/ora dar şi prognozelor de dezvoltare am decis ca salariul mediu în
întreprindere să fie de 41,12 lei/ora.
Reieşind din cele expuse mai sus a fost întocmit devizul de cheltuieli, ţinem să vă
asigurăm ca compania SRL „Izvorul din Piatră” este gata să îşi onoreze obligaţiunile
contractuale în conformitate cu caietul de sarcini conform tuturor normelor în vigoare,
Iară depăşirea termenilor stabiliţi şi Iară costuri suplimentare pentru volumele ce
urmează a fi contractate.
Referitor la justificare preţurilor anormal de scăzute vă informăm că la solicitarea
autorităţii contractantă prin scrisoarea nr.01/04-37-34 din data de 1 1 aprilie 2022 au
fost prezentate toate explicaţiile de rigoare prin scrisoarea nr. 7/22 din 12.04.2022.”
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 reține că „CITY
CONS GROUP” SRL își exprimă dezacordul în raport cu decizia autorității
contractante de a desemna câștigătoare oferta depusă de către „Izvorul din Piatra” SRL,
invocând faptul că a indicat un salariu mai mic decât salariul mediu de pe ultimul
trimestru fixat și publicat de BNS. Totodată, contestatorul face trimitere la prevederile
punctului B.3.2 din Amendamentul CP L. 01.02:2012/A2:2022, cu referire la
justificarea prețului aparent anormal de scăzut.
Procedând la examinarea în fond a contestației, Agenția reține că Primăria s.
Zahoreni, a publicat în Buletinul achizițiilor publice pe portalul guvernamental de acces
online: www.mtender.gov.md, la data de 21.03.2022, un anunț de participare la
procedura de achiziție publică nr. MD-1647873538788 din 11.04.2022, privind
achiziția „Reparaţia drumurilor locale s. Zahoreni”, potrivit căruia, relevant speţei, s-a
solicitat la pct. 16, subpct. 3 „Oferta tehnică”, iar ca mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinței date, să prezinte „Formularele F.3, 5, 7, semnate electronic.”.
Referitor la criticile invocate de către contestator pe marginea salariului indicat de
către operatorul economic desemnat câștigător, Agenția reține că potrivit Formularului
nr. 3 și nr. 5 din devizul-ofertă, depus de către „CITY CONS GROUP” SRL prin
intermediul SIA „RSAP” (MTender), salariul muncitorilor-constructori (pavatori) este
de 41,12 lei/h, cheltuielile de 24 % privind asigurarea medicală și fondul social fiind
indicat separat.
Astfel, cu referire la acest aspect, Agenția va avea în vedere prevederile pct. 1 din
Hotărârea Guvernului nr. 165 din 09.03.2010 cu privire la cuantumul minim garantat al
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salariului în sectorul real, începând cu 01.04.2022, cuantumul minim garantat al
salariului în sectorul real (la întreprinderi, organizații, instituții cu autonomie financiară,
indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică, în continuare – unități)
se stabilește în mărime de 20,71 lei pe oră, sau 3 500 de lei pe lună, calculat pentru un
program complet de lucru în medie de 169 de ore pe lună.
Subsecvent, conform pct. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 743 din 11.06.2002 cu
privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară prevede că,
salariul tarifar pentru categoria I de calificare (de salarizare) se stabilește prin negocieri
colective la nivel de ramură, în mărime cel puțin egală sau care depășește cuantumul
minim garantat al salariului în sectorul real, stabilit anual prin hotărâre de Guvern, iar
la nivel de unitate din ramurile respective – în mărime care să nu fie mai mică decât
cuantumul stabilit la nivel de ramură, și respectiv, evaluarea complexității lucrărilor
executate și a performanțelor individuale pentru stabilirea salariului de funcție în raport
proporțional cu cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real sau al salariului
tarifar pentru categoria I de calificare, stabilit la unitate, se efectuează de către angajator.
Prin urmare, referitor la cele invocate de contestator în textul contestației precum
că „Conform punctului B.3.1 din Amendamentul CP L.01.02:2012/A2:2022 se
specifica: B.3 întocmirea devizelor-ofertă pentru achiziţiile publice de lucrări (B.3.1
La întocmirea devizelor-ofertă pentru achiziţiile puSlice de lucrări, finanţate din
6ugetulde stat, [a stabilirea salariu fui mediu af muncitorilor, ofertantiivortine cont de
sporuri, suplimente, adaosuri, plaţi de stimulare şi indemnizaţii, dacă acestea sunt
stipulate în contractul individual de muncă sau în contractul colectiv de muncă, cu
respectarea metodologiei de elaborare a documentaţiei de deviz, conform cerinţelor
C(P L.01.01 şi prevederilor din (B.2 al prezentei Instrucţiuni, dar nu mai mic decât
salariul mediu, fixat şi pu6 ficat trimestrial de BHS. NOTĂ - Conform datelor BNS,
pentru Trimestrul III - 2021, câştigul salarial mediu lunar nominal brut în domeniul
construcţiilor a constituit 8 531,00 lei, de unde rezultă salariul mediu pe oră (8531,00
lei : 169 ore = 50,48 lei/oră, inclusiv adaosurile şi sporurile, stabilite în contractele
individuale de muncă sau în contractul colectiv de muncă).”, urmează a fi reținut că
potrivit art. 4 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, actul normativ are
caracter public, obligatoriu, general şi impersonal. Prevederile actului normativ sînt
executorii, opozabile tuturor subiecţilor de drept şi, în caz de necesitate, sînt impuse
prin forţa de constrîngere a statului.
Totuși, la caz, Agenția apreciază că autoritatea administrației publice centrale de
specialitate în actul de modificare a indicat caracterul informativ și, prin urmare,
recomandabil al actului normativ vizat, acesta având caracter de instrucțiune care
stabilește modul de calcul al salariului mediu pe oră al muncitorilor-constructori pentru
achiziționarea lucrărilor de proiectare și construcții-montaj de orice categorie,
instalațiilor aferente acestora, precum și a lucrărilor de intervenție în timp la
construcțiile existente (modernizări, restaurări, modificări, transformări, consolidări,
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extinderi și reparații capitale) pentru necesitățile uneia sau câtorva autorități
contractante, indiferent de sursa de finanțare a investițiilor.
Tot aici, relevante sunt și prevederile pct. 4.3.2.4 lit. a) din documentul normativ
CPL.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de
construcții-montaj prin metoda de resurse”, conform căruia la elaborarea documentației
de proiect şi deviz, de licitaţie la comanda investitorului (beneficiarului) în devizele
investitorilor cheltuielile pentru salarizare se recomandă să se determine pornind de la
salariul mediu lunar în ramura „Construcţii”, fixat trimestrial de către Biroul Naţional
de Statistică şi anunţat în scrisorile informative de către Organul Naţional de Dirijare în
Construcţii în formă de indice a salariului mediu orar al muncitorilor-constructorilor.
În același context, relevante sunt și prevederile art. 71 alin. (2) din Legea nr.
100/2017 cu privire la actele normative conform căruia prin interpretare se oferă soluţii
juridice de aplicare a normei de drept în sensul exact al acesteia, iar potrivit alin. (3) din
aceiași lege interpretarea este oficială cînd se efectuează prin acte normative de
interpretare sau prin acte de aplicare a normelor de drept de către instituţiile abilitate.
La caz, este de menționat că nu au fost prezentate concluzii ale autorităţii administraţiei
publice centrale de specialitate din care să reiasă o soluție juridică asupra speței care ar
veni în susținerea pretenției contestatorului, iar din acest considerent, reieșind din cele
relatate supra, Agenția nu va reține argumentele operatorului economic contestator
expuse în cadrul contestației precum că: „… salariul minim al unui muncitor nu poate
fi mai mic decit salariul mediu de pe ultimul trimestru fixat si publicat de BNS, care in
prezent este de 50,47 lei/ora.”, or, normele din domeniul salarizării muncii prevederile
cărora au fost citate supra, sunt imperative la stabilirea de către angajatori a salariului
minim ce urmează a fi achitat, respectiv, urmează a fi luat în calcul la întocmirea
ofertelor de către operatorii economici participanți la procedurile de achiziții publice de
lucrări.
Totodată, ce ține de pretenția cu referire la prețul anormal de scăzut al ofertei
desemnate câștigătoare, exprimată de către „CITY CONS GROUP” SRL prin
trimiterile la mențiunile punctului B.3.2 din Amendamentul CP L.
01.02:2012/A2:2022, potrivit căruia, „Conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr.
638 din 26.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de
lucrări, în procesul examinării, evaluării și comparării ofertelor, grupul de lucru
format din specialiști în cadrul autorității contractante, care realizează proceduri de
achiziție publică, efectuează, în cazul unei oferte, a cărei valoare constituie mai puțin
de 85 % din valoarea estimată a lucrărilor, controlul calculării elementelor prețului și
respectarea de către ofertant a cerințelor tehnice stipulate în caietul de sarcini, solicită
justificări ale prețului aparent anormal de scăzut, în scris, înainte de a lua vreo decizie
de respingere a acelei oferte, detalii și precizări pe care le consideră relevante cu
privire la ofertă, precum și să verifice răspunsurile care justifică prețul respectiv.”,
pentru o evaluare obiectivă a pretenției invocate, Agenția va analiza pretenția dată prin
prisma imperativelor art. 70 din Legea 131/2015 potrivit căruia:
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(1) Ofertă anormal de scăzută poate fi oferta de vînzare a bunurilor, de executare
a lucrărilor sau de prestare a serviciilor la un preţ semnificativ mai scăzut în comparaţie
cu ofertele altor ofertanţi sau în raport cu bunurile, lucrările sau serviciile care urmează
a fi furnizate, executate sau prestate în situaţia în care ofertantul nu reuşeşte să
demonstreze accesul său la o tehnologie specială sau la condiţii de piaţă mai avantajoase
care i-ar permite să ofere un asemenea preţ scăzut al ofertei.
(2) În cazul achiziţiei publice de lucrări, o ofertă prezintă un preţ semnificativ mai
scăzut în comparaţie cu ofertele altor ofertanţi sau în raport cu lucrările ce urmează a fi
executate dacă preţul ofertat reprezintă mai puţin de 85% din valoarea lucrărilor,
calculată de autoritatea contractantă în modul stabilit.
(3) Autoritatea contractantă este obligată să asigure operatorului economic
posibilitatea de justificare a preţului anormal de scăzut. În cazul unei oferte care are un
preţ aparent anormal de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau
prestat, autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita ofertantului, în scris şi înainte
de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii şi precizări pe care le consideră
semnificative cu privire la ofertă, precum şi de a verifica răspunsurile care justifică
preţul respectiv.
Subsecvent, potrivit cadrului normativ învederat supra, Agenția atestă că, la
examinarea ofertei operatorului economic desemnat câștigător, Agenția atestă că, în
situația din speța aflată în litigiu, „Izvorul din Piatra” SRL, indică prețul ofertat, în sumă
de 436384,84 lei fără TVA (59,34 %), valoare ce constituie mai puțin de 85 % din
valoarea estimată a lucrărilor – 735417,00 lei fără TVA. La acest aspect, în referința sa,
operatorul economic desemnat câștigător conumică faptul că, „Referitor la justificarea
preţurilor anormal de scăzute vă informăm că la solicitarea autorităţii contractantă
prin scrisoarea nr.01/04-37-34 din data de 11 aprilie 2022 au fost prezentate toate
explicaţiile de rigoare prin scrisoarea nr. 7/22 din 12.04.2022.”
Astfel, Agenția atestă că, în temeiul prevederilor art. 70 lit. a) alin. (4) al Legii
1131/2015, autoritatea contractantă a luat în considerare justificările primite de la
ofertant pe marginea fundamentării economice a modului de formare a prețului anormal
de scăzut, ulterior solicitărilor de clarificări și în conformitate cu respectarea principiilor
utilizării eficientă a banilor publici și minimizării riscurilor autorităților contractante,
cât și asumarea răspunderii în cadrul procedurilor de achiziție publică prevăzute la art.
7 lit. a) și lit. k) al legii prenotate.
În concluzie, este de menționat faptul că pretențiile contestatorului au o legătură
cauzală evidentă, în condițiile în care acesta invocă nerespectarea salariului minim
conform punctului B.3.1 din Amendamentul CP L.01.02:2012/A2:2022 la întocmirea
ofertei, ceea ce potrivit „CITY CONS GROUP” SRL a adus, în consecință, la formarea
unui preț anormal de scăzut al ofertei. În context, luând în considerare că pretenția ce
ține de cuantumul minim al salariului a fost apreciată ca neîntemeiată, iar alte pretenții
„CITY CONS GROUP” SRL nu a formulat ce ține de prețul aparent neobișnuit de
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scăzut al ofertei câștigătorului, Agenția va respinge și pretenția dată ca fiind
neîntemeiată.
Generalizând, Agenția conchide că, reieșind din constatările de jure și de facto,
aprecierea pe aspectele de mai sus, subsecvent soluția pe marginea contestației în cauză,
se întemeiază pe lipsa unor argumente/probe concludente și pertinente din partea
contestatorului care ar demonstra cu certitudine neconformitatea deciziei grupului de
lucru, așa cum solicită contestatorul, or potrivit art. 93 alin. (1) și (2) din Codul
administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018, 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, motivarea și
prezentarea probelor, în sensul aprecierii de mai sus, îi revin exclusiv operatorului
economic contestator, ceea ce la caz nu s-a întâmplat.
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 ca neîntemeiată contestația nr. 02/225/22 din 15.04.2022, depusă de
către „CITY CONS GROUP” SRL, pe marginea rezultatului desfășurării procedurii de
achiziție publică nr. MD-1647873538788 din 11.04.2022, privind achiziția „Reparaţia
drumurilor locale s. Zahoreni”, inițiată de către Primăria s. Zahoreni.
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

Gheorghe GHIDORA

Membru

Serghei MERJAN
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