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

În conformitate cu prevederile art. 84 alin. (2) din Legea nr. 131 din 03.07.2015
privind achizițiile publice, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
adoptă următoarea:

DECIZIE
Nr. 03DS-11-22 Data: 20.04.2022
Prin contestația, înregistrată la Agenția Națională pentru Soluționarea
Contestațiilor cu nr. 02/235/22 din 18.04.2022, depusă de către „Fors-Computer” SRL,
adresa: mun. Chișinău, str. Sfatul Țării, 18, număr de identificare (IDNO): , tel.: 02, email:, împotriva cerințelor documentației de atribuire elaborată de către Inspectoratul
General al Poliției, adresa: mun. Chişinău, str. Tiraspol, 11/1, număr de identificare
(IDNO): 1013601000495, tel.: 022-868-066, e-mail: achizitii@igp.gov.md, în calitate
de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de achiziție publică nr. MD1649856145331, în vederea atribuirii contractului de achiziție publică, având drept
obiect „Tehnică de calcul pentru laboratorul ADN al Centrului tehnico-criminalistic și
expertize judiciare”, s-a solicitat modificarea cerințelor documentației de atribuire.
În luarea prezentei decizii, Agenția învederează prevederile art. 85 alin. (14) din
Legea nr. 131/2015 care dispun că „În cazuri temeinic justificate și pentru prevenirea
unei pagube iminente, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, până la
soluționarea fondului cauzei, poate să dispună, prin decizie, în termen de 3 zile, inclusiv
la cererea părții interesate, suspendarea procedurii de achiziție publică”, cât și
prevederile alin. (15) din același articol, potrivit căruia „În sensul prevederilor alin. (14),
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor soluționează cererea de
suspendare luând în considerare consecinţele acestei măsuri asupra tuturor
categoriilor de interese ce ar putea fi lezate, inclusiv asupra interesului public”.
Contestația a fost formulată împotriva documentației de atribuire, fiind criticată
acțiunea autorității contractante de a indica drept cerințe obligatorii în parte ce ține de
lotul nr.1 „Calculator” următoarele : „Cerința pentru procesor a autorității contractante
pemite ofertarea doar calculatorului cu procesor AMD Ryzen 7 PRO 5750G și nici o
variantă diferită de aceasta, ca procesoare Intel din a 11-a sau a 12-a generație:
Processor: Min 8 nuclee, min 8 threads, min 3,2 GHz fervent de bază, Min. 20MB
memorie cache, anunțat în 2020 sau mai târziu.[…]Cerințele pentru placa de bază, de
asemenea, crează împiedimente și nu permit, să se asigure îndeplinirea condițiilor
specificate: MB: Support Socket compatibil cu CPU, RAM up to Min. 32 GB, VGA/DVI/
HDMI/DP, min. 2x M2 PCIe NVMe, min. 1x PCIe x16, RAID 1 [...]. Cerința către
interfețele calculatorului: Porturi: Min.8x USB (obligatoriu: 2x USB Type-A 3.2 Gen 2,
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3x USB Type-A 3.2 Gen 1, 1x USB Type-C 3.2 Gen 2), DVI/ HDVI/DP compatibil cu
portul monitorului, Audio, headphone/microfone combo jack (3,5mm), Lan RJ45 [...]
În cerințele pentru monitor: Monitor: Min 23.8" IPS, min FHD (1920x1080),
Luminozitatea min 250 nits, Unghiul de vizionare min. 170/170 (H/V); contrast static
1000:1; Web-camera min. 2MP (Pop-up sau cu obturator de confidențialitate),
Microfon Dual Array; Suportul ajustabil după înălțime - min. 0-100 mm, Integrated
Speakers sau Soundbar (min. 1,5W pe canal), USB hub incorporat 1x USB Type-A to
Type-B cable (min. 1.8 m), Cablu ajustabil min.1,8m pentru conectarea monitorului la
PC compatibil cu placa de bază. [...]. Cerințele față de blocul de alimentare: Sursa de
alimentare: Min. 550W, (în cazurile computatoarelor Brand (HP, Acer, Lenovo, Dell)
blocul de alimentare conform recomandărilor producătorilor) Autoritatea contractanta
solicită respectarea următoarelor reglementari electrice: Alimentarea:220-240 V (± 10
%) 50/60 Hz (± 2 Hz), (fisa de conectare la rețeaua 220V standard european).
Totodată, contestatorul aduce critici docmentației de atribuire în parte ce ține de
lotul nr. 2 „Imprimantă”, precum că: „Din punctul nostru de vedere, caietul de sarcini
pentru MFP au fost realizate ținând cont de interesele unui producător și ale
partenerului său pe teritoriul Moldovei. O analiză a cerințelor sugerează că acestea
sunt o copie aproape complete a caracteristicilor echipamentului Canon și, în special,
CanonimageRUNNERC3226i(https://www.canoneurope.com/business/products/officep
rinters/multifunction/colour/imagerunner-c3226i/specifications/). În același timp, chiar
și oferirea de MFP-uri mult mai performante, în consecință, chiar mult mai scumpe de
la alți producători nu garantează îndeplinirea tuturor cerințelor solicitate.”, care în
viziunea acestuia „autoritatea contractantă a limitat posibilitatea de participare a
tuturor părților interesate la licitație, ceea ce constituie o încălcare a prevederilor art.
37 alin. 9) și art. 7 alin. a), c), g), h), i)”.
În acest context, este evident, în opinia Agenției, că nu poate fi exclus faptul că
documentația de atribuire atacată ar putea să excedeze cadrul legislativ în domeniu,
respectiv, ar putea fi de natură să producă prejudicii și ar încălca totodată principiul
utilizării eficiente a banilor publici, asigurării concurenței, imparțialității, tratamentului
egal și al nediscriminării prevăzute de art. 7 din legea prenotată.
Totodată, se constată că fondul cauzei nu poate fi soluționat înainte de primirea
explicațiilor formulate de către autoritatea contractantă, astfel cum prevede art. 85 alin.
(13) din aceeași lege, iar având în vedere termenul de 20 de zile lucrătoare prevăzut la
alin. (17) din articolul menționat pentru soluționarea acesteia în fond, este iminent faptul
ca decizia Agenției în acest sens să fie adoptată după termenul-limită de depunere a
ofertelor stabilit de către autoritatea contractantă, acesta în speță fiind data de
26.04.2022.
Astfel, într-o eventuală admitere (total sau parțial) a pretențiilor contestatorului,
dispunerea măsurilor de remediere după termenul-limită de depunere al ofertelor este
lipsită de eficiență și, drept urmare, în astfel de condiții, devine inevitabilă anularea
procedurii de atribuire.
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Totodată, adoptarea unei eventuale decizii care efectiv nu va putea fi executată
constituie o încălcare a drepturilor tuturor subiecților procedurii de atribuire.
Suplimentar, în vederea aplicării prevederilor de mai sus, Agenția a ținut cont și de
măsura în care suspendarea executării actului administrativ este în corelație cu obiectul
acțiunii înaintate și, consecințele acestei măsuri provizorii asupra interesului public, în
măsura în care, aceasta va permite continuarea procedurii de achiziție publică cu
atribuirea unui contract în acest sens.
Astfel, finalitatea procedurii de atribuire din speță depinde de decizia ce urmează a
fi luată cu referire la contestația ce formează fondul cauzei, ceea ce constituie un caz
temeinic justificat și previne producerea unor pagube contestatorului printr-o eventuală
înlăturare nejustificată din cadrul procedurii de achiziție publică, astfel încât
suspendarea acesteia, în speță termenul-limită de depunere și deschidere a ofertelor,
apare ca fiind necesară. De altfel, prin această măsură interimară se protejează atât
interesele autorității contractante prin asigurarea satisfacerii, în condițiile Legii nr.
131/2015 a necesității sale, inclusiv prin promovarea concurenței între operatorii
economici, garantarea tratamentului egal și nediscriminarea acestora și asigurarea
utilizării eficiente a fondurilor publice, cât și interesul contestatorului de a participa în
cadrul procedurii de atribuire și de a dispune de șanse egale față de toți participanții de
a deveni, în condițiile legii, contractant.
Reieșind din cele expuse, în temeiul art. 85 alin. (14) și art. 86 alin. (3) din Legea
nr. 131/2015, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor,
d i s p u n e:
Se suspendă procedura de achiziție publică nr. MD-1649856145331, în partea ce
ține de termenul-limită de depunere a ofertelor, până la adoptarea unei decizii pe
marginea contestației nr. 02/235/22 din 18.04.2022, depusă de către „Fors-Computer”
SRL sau până a lua act Agenția de eventuala renunțare la contestația în cauză de către
operatorul economic care a formulat-o.
Decizia este obligatorie pentru părți. Decizia poate fi atacată în ordinea contenciosului
administrativ la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani (mun. Chișinău, str. Kiev 3) în termen de
5 de zile de la comunicare.

Președintele completului

Angela NANI

Membru
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Membru
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