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actiollind in temeiul art. 41 alin. (1) lit. h) ~i art. 53 alin. (5) lit.a) ale Legii 
Concurentei nr.183 din 11 iulie 2012, pct. 33 al Regulamentului privind organizarea ~i 
functionarea Consiliului Concurentei, aprobat prin Hotarrrea Consiliului Concurentei nr.8 
din 28.12.2012 cu privire la aprobarea unor acte normative, Hotaririi Parlamentului nr. 179 
din 12.07.2013 privind numirea In functie a membrilor Pilenului Consiliului Concurentei, 

analizind pllngerea SRL ,,Policontract" nr.199 din 25.07.2013, nota privind 
examinarea preliminara a plingerii SRL ,,Policontract", precum ~i informatiile acumulate 
pe parcursul examinarii preliminare, 

A CONSTATAT: 

La data de 26 iulie 2013 ill adresa Consiliului Corcurentei a parvenit plillgerea SRL 
,,Policontract" (nr. de intrare 741) prin care a fos reclamata actiunea SA"Servicii 
Comunale Flore~ti" privind semnele incalcarii legisl~tiei concurentiale la organizarea 
licitatiei LEIFL-PWP-01-,, Furnizarea pompelor $i echipamentelor de clorinare pentru 
Leova §i Flore§ti, Entitiifi de alimentare cu apii" prin includerea ill Cerinfele pentru 
electrolizii a cerintei ca sistemul de electrolizii sii includii electrizoare pentru producerea 
oxidanfilor miqti, ceea ce potrivit plillgerii, este specific doar companiei MIOX, al carui 
distribuitor este Oniko PE, Ukraina. Totodata, reclamantul se pllnge pe faptul ca licitatia a 
fost petrecuta in conformitate cu procedurile de achizitie ale Bancii Europene pentru 
Reconstructie §i Dezvoltare (in continuare BERD) §i np ill conformitate cu procedura de 
achizitii prevazuta de Legea nr.96 din 13.04.2007 privinct achizitiile publice. 

Astfel, drept urmare a examinarii informatiilor §i probelor acumulate pe parcursul 
examinarii preliminare a plillgerii, se constata urmatoarele fapte expuse mai jos. 

SA ,,Servicii Comunale Flore§ti" a lncheiat cu BERD un Contract de Imprumut 



International ,,Project Agreement Water Utilities Development Programme" (in continuare 
Contract de imprumut), care a fost semnat la data de 20.12.2010, in baza caruia a fost 
organizata licitati~ LEIFL-PWP-01-,,Furnizarea pompelor §i echipamentelor de clorinare 
pentru Leova §i Flore§ti, Entitafi de alimentare cu apa ". 

I. Referitor la faptul conform carei proceduri de achizitii (nationala sau a 
BERD-ului) urma sa fie efectuata licitatia LEIFL-PWP-01-,,Furnizarea pompelor §i 
echipamentelor de clorinare pentru Leova §i Flore§ti, Entitafi de alimentare cu apa." se 
mentioneaza ca acest lucru nu este de competenta Consiliului Concurentei, ci de 
competenta Agentiei de Achizitii Publice, care s-a expus deja la acest subiect prin 
scrisoarea nr. 29/66-1566 din 17.06.2013. Prin scrisoarea mentionata, Agentia Achizitii 
Publice a informat SRL ,,Policontract" ca potrivit ah. 4 lit. 1) din Legea nr. 96 din 
13.04.2007 privind achizitiile publice, prevederile acesteia nu se aplica contractelor de 
achizifii publice reglementate de diferite norme procedurale §i atribuite conform 
procedurii specifice unei organizafii internafionale, ~i ca din acest motiv nu se poate 
expune asupra contestatiei SRL ,,Policontract" privind desra~urarea licitatiei LEIFL-P.WP
Ol-1,Furnizarea pompelor §i echipamentelor de clorinare pentru Leova §i Flore§ti, Entita/i 
de alimentare cu apa ", in conformitate cu procedurile BERD-ului. 

Este de mentionat faptul ca la art. II, sectiunea 2.04 ,,Procurrement"(traducere din 
engleza: ,, achizifii ") din Contractul de Imprumut, este prevazut ca: 

a) Bunurile, lucrarile §i serviciile (altele decft serviciile de consultanfa despre care se 
menfioneaza la secfiunea. 2.04 (c)) trebuie sa fie procurate prin indermediul 
licitafiilor publice; 

b) in sensul secfiunii 2.04 (a) procedura necesara aft utilizata la efectuarea licitafiilor 
pub lice este procedura expusa fn capitolul 3 df'n ,, Regulile privind procedura de 
achizifii a BERD "; 

c) Angajarea consultanfilor de catre Unitatea de Management a Proiectului din cadrul 
Ministerului Mediului, care urmeaza sa acorde asisten/a la implementarea 
Proiectului, trebuie sa fie efectuata fn conformitate cu prevederile capitolului 5 din 
,, Regulile privind procedura de achizifii a BERD "; 

d) Toate contractele trebuie sa fie supuse procedurii de revizuire/aprobare descrise fn 
,, Regulile privind procedura de achizifii a BERD" §i sa fie revizuite prioritar de 
catre Banca. 
Astfel, pentru acordarea asistentei in organizarea ~i desra~urarea de catre SA 

,,Servicii Comunale Flore~ti" a licitatiei LEIFL-PWP-01-,,Furnizarea pompelor §i 
echipamentelor de clorinare pentru Leova §i Flore§ti, Entita/i de alimentare cu apa ", 
Ministerul Mediului (in calitatea sa de Unitate de Management a Proiectului) a selectat 
compania de consultanta EPTISA, in urma desra~urarii licitatiei in conformitate cu 
procedurile prevazute la capitolul 5 din ,, Regulile privind procedura de achizifii a BERD ". 

Compania EP11ISA s-a constituit in Spania in anul 1956, fiind o companie de inginerie, 
arhitectura §i tehnologia informatiei care i~i desfa§oara activitatea la nivel international ~i 
al carei obiectiv este indeplinirea cerintelor clientului. EPTISA implementeaza proiecte 
complexe in domeniul apei §i mediului, construc,iilor ~i transporturilor, folosind 
cuno§tintele tehnologice, creativitatea, inovarea precum ~i cele mai recente tehnologii 
pentru dezvoltarea durabila a societatii. In cei peste 50 de ani de activitate, EPTISA a 
incorporat diverse companii, extinzandu-§i continuu oferta de servicii, ceea ce i-a permis o 
abordare inovatoare ~i multidisciplinara pentru a oferi clientilor sai solutiile cele mai 



potrivite. 
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Potrivit informatiei de pe pagina web oficiala www.eptisa.com, EPTISA a incheiat 
anul financiar 2012 cu un venit brut de 135 milioane Euro §i peste 2000 speciali§ti care 
lucteaza in prezent pentru companie §i peste 900 experti implicati in proiecte derulate la 
nivel international. 

I Totodata pe pagina web oficiala este plasata informatia cu privire la faptul ca va 
acorda asistenta §i consultanta in cadrul unui proiect in domeniul apei §i mediului in 
Re~ublica Moldova, unde este indicat §i faptul ca va acorda suport la efectuarea 
achizitiilor. 

De asemenea despre acest lucru Consiliul Concurentei a fost informat de catre SA 
,,Servicii Comunale Flore§ti" prin scrisoarea nr. 2483 din 07.08.2013, in care este indicat 
faptul ca pregatirea documentelor pentru licitatie, evaluarea ofertelor §i elaborarea 
raportului de evaluare la desemnarea ci§tigatorului licitatiei se efectueaza de catre 
compania de consultanta EPTISA, iar SA ,,Servicii Comunale Flore§ti" revenindu-i functia 
tehhica de amplasare a avizelor despre licitatie, deschiderea ofertelor in ziua licitatiilor, 
seiljlllarea proceselor- verbale de deschidere a ofertelor, semn~rea rapoartelor de evaluare §i 
seiljlllarea contractelor cu companiile desemnate ci§tigatoare. Intru probarea celor expuse in 
scr,soare, SA ,,Servicii Comunale Flore§ti" a anexat (pe suport electronic) mesajele 
electronice originale in format PDF, prin care: 

- consultantul de la EPTISA transmite catre SA ,,Servicii Comunale Flore§ti" proiectul 
raportului de evaluare deja intocmit pentru introducerea unor informatii, revizuirea 
dupa care transmiterea acestuia inapoi catre consultant; 

- consultantul de la EPTISA transmite catre SA ,,Servicii Comunale Flore~ti" proiectul 
raspunsului la contestatia SRL ,,Policontract", indicind totodata in mesaj faptul daca 
SA ,,Servicii Comunale Flore§ti" dore§te sa mai adauge ceva nu ar fi o problema, 
de§i mai multe detalii ar putea crea neclaritati; 

- consultantul de la EPTISA transmite catre BERD raportul de evaluare finalizat 
(semnat de catre SA ,,Servicii Comunale Flore§ti"), prin care totodata i§i expune 
recomandarile privind desemnarea ci~tigatorilor §i privind declararea 
necorespunzatoare a ofertei SRL ,,Policontract"; 

- reprezentantul BERD transmite catre Ministerul Mediului in§tiintarea privind lipsa 
de obiectii asupra rezultatului ce reiese din raportul de evaluare a licitatiei LEIFL
PWP-01-,, Furnizarea pompelor §i echipamentelor de clorinare pentru Leova §i 
Flore§ti, Entitafi de alimentare cu apa ", exprimindu-~i acordul privind desemnarea 
ci~tigatorilor §i solicitind sa i se transmita copii ale contractelor incheiate cu 
ci§tigatorii in timpul eel mai restrins posibil. 



II. in ceea ce priveste declararea ofertei SRL ,,Policontract" necorespunzatoare, se 
COrlStata fa tele ex use mai . OS. 

La licitatia LEIFL-PWP-01-,,Furnizarea pompelor §i echipamentelor de clorinare 
pentru Le ova §i Flore§ ti, Entitafi de aliment are cu apa" pentru procurarea lotului 2 
,,echipamente de clorinare" au concurat doua intreprinderi: SRL ,,Policontract" ~i compania 
,,Oniko" din Ucraina. 

Potrivit caietului de sarcini, ~i in special specificatiilor tehnice, cerintele principale 
pe~tru sistemul de eletroliza au fost urmatoarele: 

i. Unitatea de electroliza trebuie sa fie de dimensiuni mici, complet asamblata, testata 

fn ciclul de producfie §i sa confinii urmiitoarele componente principale: 

pJ Unitatea de dedurizare a apei," 

b) Unitatea electrolitica cu tabloul de comanda §i blocul de alimentare; 

c) Rezervor pentru pastrarea solufiei de dezinfectant; 

d) Rezervor pentru pastrarea saramurii; 

e) Pompe de ajustare/dozare a consumului de dezinfectant §i saramura; 

f) Sistem automat de menfinere a concentrafiei de clor; 

~ Pompe pentru apa §i saramura; 

h) Alte piese; 

- Suplimentar unitatea de electroliza trebuie sa fie fn forma modulara, U§or accesibila 

I pentru fntre/inere, intuitiva fn exploatare §i dotatii cu un ecran digital pentru 

afi§area informafiei pentru operator; 

i) Sistemul de electroliza trebuie sii fie montat pe podea sau pe perete, fiind asigurat 

r cu unflux permanent de aer pentru ventila/ie corespunzatoare §i trebuie sa includa: I electrolizori pentru producerea oxidan/ilor miqti; 

Blocul de alimentare cu apa continu; 

- Ecranul tactil; 

- Pompa de dozare a solufiei; 

i Sistemul de comandii. 

Eleptrolizii, celula electrolitica §i piesele meta/ice din interiorul generatorului trebuie sli 
fie Jfabricate din material durabil, cu acoperire corespunzatoare pentru utilizare fn apa 
reek. 
ii.I Parametrii instala/iei de electroliza: 

1. Performan/a: 

- Pina la 6,8 kglzi de clor echivalent pentru Flore§ti. 

- Pfni:i la 13, 6 kg/zi de clor echivalent pentru pentru Leova. 

2. Consumul de sare pentru echivalentul a 1 kg Cl2- eel mult 3 kg. 
3. Consumul de energie electrica pentru echivalentul a 1 kg Cl2 - eel mult 6, 6 

kw/h. 

4. Conectarea la sursa de energie electrica -220V,50 Hz. 

5. Sistemul trebuie sii se cure/e fn mod independent fora utilizarea acidului. 



6. Concentrafia oxidantului nu trebuie sii depii§eascii 0, 5 %. 
7. Nu se permite prezenta altor produse secundare decft hidrogenul. 
8. Interfafa trebuie sii fie fn Zimba romanii. 

9. Trebuie sii fie previizut monitorul multi-touch pentru supravegherea §i 

administrarea instalatiei. 
' 

10. Confinutul rezidual de clor dupii tratarea apei nu trebuie sii depii§eascii 1 
mg//. 

11.Automatizarea comp/eta a dozarii solufiei, fn dependenfa de confinutul 
rezidual de clor fn rezervorul de apii. 

12. Instalafia trebuie sa fie dotata cu un sistem de tratare a apei: filtrarea apei, 
dedurizator de apa, fncalzirea apei. 

13. Protecfia §i oprirea fn dependenfa de anumifi paramentri: tensiunea, 

presiunea apei la intrare §i ie.rire din instalafie, temperatura apei §i solufiei 

de dezinfectant la intrare §i la ie§ire, gradul de contaminare a filtreleor §i 

dedurizatoarelor de apa, scurgerile de lichizi din instalafie. 

14. Volumul rezervorului pentru dezinfectant trebuie sa fie suficient pentru eel 

pufin 24 h de lucru. 

15. Volumul rezervorului pentru saramura trebuie sa fie suficient pentru eel pufin 
15 zile de lucru. 

16. Instalafia trebuie sa fie programabila pentru pornire la anumita orii. 

Operatorul trebuie sa fie fn stare sa modifice parametrii. 

17. Solutia de dezinfectant nu trebuie sii-§i modifice proprietafile timp de eel 

pufin 3 0 zile. 

18. Trebuie sa fie prevazuta posibilitatea de dispecerat §i control centralizat la 

distanfa (SCADA). 

19. Suplimentar la pozifia C din specificafia tehnica ,, Punctele de dispensare se 

afla la o anumitii distanfa de electroliza. Utilajul de dozare pentru apii 

potabilii trebuie sii fie inc/us fn oferta de prefuri. " 

Se mentioneaza ca prin scrisoarea nr. 139 din 02.03.2013, SRL ,,Policontract" s-a 
ad tsat catre SA ,,Servicii Comunale Flore~ti" pentru a i se prezenta motivele potrivit 
carora oferta sa a fost considerata necorespunzatoare, astfel, SA ,,Servicii Comunale 
Fl lre~ti" a remis in adresa SRL ,,Policontract" un raspuns, potrivit caruia oferta SRL 
,,P 1 licontract" a fost considerata necorespunzatoare din urmatoarele considerente: 

1. ,, Sistemul de dozare nu a Jost inc/us fn oferta, sau nu este clara indicafia 

dispozitivelor propuse. Aceasta a Jost o cerinfii clara fn documentele de 

licitafie. Totodatii, fn oferta Dvs se confine menfiunea clara ,,pentru dozarea solufiei 

vor fl necesare pompe de dozare (nu sunt incluse fn setul de livrare) ". 

2. Produsul format cu ajutorul utilajului propus trebuie sa fie un oxidant mixt, dar nu 

,, o solufie foarte curata de hipoclorit cu concentrafia de 5 g/litru pH 9 ", cum afi 

specificat fn paragraful 1. 2, p. 1. 2.1. 



3. Randamentul oxidantului exprimat fn Kg de clor nu corespunde devizului de 

Cantita/i. in acest sens Dvs a/i amestecat datele pentru Flore§ti §i Leova. in Devizul 

de Cantita/i este specificat un randament de pfna la 13, 6 kg/zi de echivalent de Clar 
pentru Flore§ti §i 6, 8 kglzi pentru Leova. Oferta Dvs nu corespunde acestor cerin/e. 

4. Sursa de energie electrica afost clar identificata cafiind de 240 V curent alternativ. 

Oferta Dvs este bazata pe o sursa de energie electrica cu 3 faze de 400 V. 
5. Lista pieselor §i activitafilor ce urmeazii a fl fndeplinite {§i nu sunt incluse fn setul 

de livrare) include echipamentul pentru corec/ia pH, regulatorul pentru clor §i pH, 
linia telefonica pentru modem. Jn documentafia de licita/ie clar se cere setul comp/et 

cu toate analizatoarele, pompele de dozare §i interfafa SCADA. Acestea sunt clar 

excluse din Oferta Dvs sau nu sunt identificate cu un grad suficient de detaliere. 

6. in oferta Dvs nu este indicata fndeplinirea cerin/elor minime de performan/a 

prevazute fn documenta/ia de licita/ie (consumul de sare- 3kg Na/Cl/ kg ClJ), 

consumul de energie 6. 6 kWhlkgC'2, etc.)". 

De asemenea in scrisoare este indicat faptul ca: 
multe neclaritati au putut fi identificate sau chiar rezolvate prin metoda cererilor de 
clarificare expediate in procesul de des:I~urare a licitatiei, in conformitate cu 
prevederile ,, Regulile privind procedura de achizifii a BERD ", insa la SA ,,Servicii 
Comunale Flore~ti" nu a parvenit nici o cerere de clarificare formala din partea SRL 
Policontract"· " ' 

- cerinta principala pentru ofertanti a fost ca sa prezinte o oferta completa, astfel incit 
ofertantul sa asiste la instalarea sistemului ~i sa asigure instalarea conductelor ~i 
executarea altor conexiuni pentru exploatarea sistemului. Impunerea ofortantului la 
procurarea de pompe suplimentare de dozare ~i potential alte dispozitive de 
analizare necesare pentru exploatarea sistemului de clorurare nu este practica :Iara un 
buget suplimentar. 
Referitor la aceasta, SA ,,Servicii Comunale Flore~ti" , in scrisoarea sa nr. 1929 din 

18 02.2013, ca urmare a unei cereri de clarificare din partea unui potential ofertant despre 
di~ponibilitatea unui proiect pentru licitatia Furnizarea pompelor §i echipamentelor de 
clqrinare pentru Leova §i Flore§ti, Entita/i de alimentare cu apa, a mentionat urmatoarele: 
,, Aju exista nici un proiect tehnic disponibil pentru a-l analiza §i a se face referire la 
acrsta, fn cursul prezentarii ofertei pentru aceasta licitafie, ofertele trebuie sci fie 
p~f· zentate incluzfnd §i costurile pentru dezvoltarea unui proiect tehnic detaliat, care 
ul rior va fl dezvoltat §i aprobat de ciitre institufia autorizata ". 

Astfel, examinind documentatia de licitatie cit ~i ofertele participantilor la licitatie, 
m~ntionam faptul ca de~i SRL ,,Policontract" a considerat ca a fost discriminat prin 
inf luderea in Cerinfele pentru electroliza a cerintei ca sistemul de electrolizil sa includa 
el1ctrizoare pentru producerea oxidanfilor miqti, se constata ca oferta s,..a a fost 
necorespunzatoare ~i din motivul nerespectarii altor 6 conditii, expuse mai sus. In acel~i 
ti+p compania ,,Oniko" din Ucraina a corespuns tuturor cerintelor, fapt confirmat in 
ra ortul de evaluare elaborat de catre compania de consultanta EPTISA, semnat de catre 
S ,,Servicii Comunale Flore~tF'. 



Totodata, o cerinta importanta indicata m invitatia la licitatie ~i 1n documentele de 
licitatie, este ca ofertantul sa aiba ,,experienta m livrari in cadrul a eel pufin 3 contracte m 
de~ursul ultimilor 5 ani, fiecare m suma de eel putin 300 000 euro per lot sau echivalent m 
Mr L", acestea fiind cu succes ~i In mod substantial executate fiind similare marfurilor 
pr~puse", conditie pe care SRL ,,Policontract" nu a indeplinit-o, eel mai mare contract fiind 
in fuma mai mare de 300 000 euro, ~i acesta in parteneriat cu SRL ,,Prominent". Un alt 
as~ect este faptul ca parteneriatul dintre SRL ,,Policontract" ~i SRL ,,Prominent" nu a fost 
de 1 onstrat in vreun fel, nici un document care atesta acest lucru nu a fost prezentat m 
ca I rul ofertei sale de catre SRL ,,Policontract". 

Totodata, mentionam ca compania ,,Oniko" PE a prezentat 1n cadrul ofertei sale 4 
co tracte 1n valoare de peste 300 000 euro, unul dintre care este 1n parteneriat cu ,,Salonix- . 
te~" SRL, acest parteneriat fiind demonstrat prin anexarea unui acord incheiat mtre 
,,qiiko" PE ~i ,,Salonix-teh" SRL care se refera la participarea m comun la licitatia 
organizata de SA ,,Servicii Comunale Flore~ti", ~i anexarea unei procuri prin ca1~e ,,Salonix
te~" S~ lmputemice§te compania ,,Oniko" sa actioneze m numele sau in cadrul licitatiei 

retctlve. 
Prin scrisoarea nr. APD-08/219-589 din 01.08.2013 Consiliul Concurentei a solicitat 

de la SRL ,,Policontract" prezentarea informatiilor daca aceasta s-a adresat la ~;A ,,Servicii 
Co unale Flore~ti" referitor la faptul ca conditia din documentatia tehnica a licitatiei 
inqicata la sectiunea Cerinfe la echipamentul de electrolizii, lit. a): ,, ... producerea 
ox1dantului mixt" este ,,o notiune comerciala de publicitate pentru o anumita marca 
co ' erciala de echipamente", lntrucit aceasta conditie a fost stipulata 1n invitatia la licitatie. 
in raspunsul sau SRL ,,Policontract" a indicat f~ptul ca nu s-a adresat la' SA ,,Servicii 
C unale Flore§ti" din motivul ca nu cuno§tea faptul ca la licitatie va participa compania 

iko". 
Un aspect foarte important de mentionat este pozitia BERD-ului asupra organizarii 

§i ~esfa§urarii licitatiei respective, care a fost prezentat la data de,..21.08.2013, la solicitarea 
c dr,siliului Concurentei nr. APD-08/218-588 din 01.08.2013. In raspunsul sau, BERD 
co1firma faptul ca intradevar exista o cerinta ca toate achizitiile publice organizate m 
ca I rul proiectelor finantate de catre BERD sa fie organizate in conformitate cu prevederile 
di 

1 
,,Regulile privind procedura de achizifii a BERD", §i ca licitatia LEIFL-PWP-01-

,, ~urnizarea pompelor §i echipamentelor de clorinare pentru Leova $i Flore$fi, Entitiifi de 
alir,entare cu apii" face parte din acele licitatii care trebuie sa se desfa~oare in 
cofformitate cu ,, Regulile privind procedura d~ achizifii a BERD", §i sa fie supuse 
procesului de revizuire/aprobare de catre BERD. In aceea§i scrisoare BERD mentioneaza 
fa 1tul ca SRL ,,Policontract", ca parte care a participat la licitatie, are dreptul sa se adreseze 
cu o plmgere la SA ,,Servicii Comunale Flore~ti" sau la BERD, mentionind totodata, ca 
to te plingerile completate conform formularului de plmgere prevazute d1~ ,, Regulile 
pr vind procedura de achizifii a BERD" vor fi examinate de catre BERD §i ca instructiunea 
de aliata privind procedura de plingere, inclusiv formularul de plmgere pot fi gasite pe 
pa. ina web oficiala www.ebrd.com . 

Reie§ind din cele expuse mai sus se denota faptul ca pregatirea documentelor de 
licitatie, evaluarea ofertelor §i elaborarea raportului de evaluare la desemnarea 
ct~tigatorului se executa de catre compania de consultanta EPTISA selectata In 
corformitate cu procedurile BERD de catre Ministerul Mediului, iar decizia finala in 
desemnarea ci§tigatorului este luata de catre BERD (ca urmare a exprimarii acordului sau 
as pra desemnarii ci§tigatorului) §i nu de catre SA ,,Servicii Comunale Flore~ti", celei din 



~a revenindu-i functia tehnica de amplasare a avizelor despre licitatie, deschiderea 
ofettelor In ziua licitatiilor, semnarea proceselor-verbale de deschidere a ofertelor, 
set1 area rapoartelor de evaluare §i semnarea contractelor cu companiile desemnate 
ci§ igatoare. 

!Astfel, in contextul celor expuse mai sus, se constata faptul ca de facto nu SA ,,Servicii 
Co~unale Flore§ti" este autorul actiunilor reclamate in cadrul plmgerii depuse de catre 
S~ ,,Policontract", ci compania de consultanta EPTISA impreuna cu BERD, care sunt de 
fap cei care iau decizia finala in cadrul licitatiilor efectuate in cadrul proiectelor finantate 
de catre BERD, fapt confirmat de catre BERD §i de prevederile din ,, Regulile privind 
pn 'f_edura de achizifii a BERD". 

~n temeiul art. 53 alin.(2) §i alin. (3) din Legea concurentei nr. 183 din 11.07.2012, 
Cor,siliul Concurentei prin scrisoarea nr. APD-08/280-729 din 19.09.2013, a informat SRL 
,,Policontract" despre lipsa temeiului rezonabil pentru a suspecta incalcarea legislafiei 
coturentiale de catre S.A. ,,Servicii Comunale Flore§ti", §i a solicitat prezentarea in scris 
in ermen de 10 zile lucratoare a opiniei SRL ,,Policontract", msa autorul plingerii nu a 
pre entat observatii ill termenul indicat. . 

Reie§ind din constatarile expuse, in temeiul art. 41 ~i art. 53 ale Legii concurentei nr. 
18 din 11.07.2012, Plenul Consiliului Concurentei, 

DECIDE: 

1. A respinge plingerea SRL ,,Policontract" nr.199 din 25.07.2013, in legatura cu lipsa 
temeiurilor rezonabile pentru a suspecta incalcarea Legii Concurentei nr. 183 din 
11.07.2012 de catre SA ,,Servicii Comunale Flore~ti"; 

2. Prezenta Decizie intra ill vigoare la data adoptarii §i va fi adusa la cuno§tinta 
partilor; 

3. Decizia Consiliului Concurentei poate fi atacata in instanta de judecata. 

Pr ~edintele Plenului 
C nsiliului Concurentei Viorica. CAR.ARE 


