Contestațiile respinse ca tardive
Agenția constată un număr considerabil de mare de contestații depuse tardiv.
Astfel, în intervalul 04.09 - 31.12.2017, din cele 73 de cazuri în care soluția
Agenției a fost de respingere a contestațiilor, 34 au fost decizii de respingere a
acestora ca neîntemeiate, în 30 de cazuri contestațiile au fost respinse ca tardive
și de 9 ori au fost respinse din motiv că contestațiile au fost incomplete.
Raportul deciziilor respinse ca și tardive în dependență de motivul
respingerii este reflectat în figura ce urmează:
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Figura 1 Deciziile de respingere

Procentajul contestațiilor respinse ca tardive rămîne a fi unul foarte mare.
Indicatorii respectivi pot fi considerați ca un rezultat a informării insuficiente a
operatorilor economici ce ține de termenii de depunere a contestațiilor , or nu
întotdeauna contestatorilor le sunt cunoscute prevederile art. 77 din Legea nr.
131/2015 privind achizițiile publice care reglementează termenii de contestare.
Unul din factorii cauzali ar putea fi și faptul că în Legea 96/2007 privind
achizițiile publice (legea anterioară care reglementa acest aspect) termenul de
depunere a contestațiilor a fost de 10 zile calendaristice de la data la care

operatorii economici au aflat despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru
contestaţie.
În concluzie, desfășurarea campaniilor de informare și a instruirilor pentru
operatorii economici, referitor la procedura de contestare și a termenilor de
depunere a contestațiilor, ar putea diminua acest indicator.
Se observă următoarea evoluție: în luna septembrie din 27 de contestații
depuse, 4 au fost respinse ca tardive, ceea ce constituie 14,81%; în luna octombrie
din 44 de contestații depuse 6 au fost respinse ca tardive (13,63%); în luna
noiembrie din 73 de contestații depuse 9 au fost respinse ca tardive, ceea ce
constituie (12,32%); iar în luna decembrie din 56 de contestații depuse - 11 au
fost respinse ca tardive (19,6%). Făcând o comparație între lunile septembrie –
noiembrie (excepție fiind luna decembrie), s-a observat o scădere a contestațiilor
depuse după termenele prevăzute la art. 77 din Legea nr. 131/2015. O ușoară
diminuarea se datorează luării la cunoștință și precauției operatorilor economici
de a formula contestațiile în termenii legali.
O cauză identificată de către Agenție, ce ține de contestațiile depuse tardiv,
este că operatorii economici se încadrează dificil în termenii de contestare atunci
cînd contestă documentația de atribuire, în cazul în care contestaţia se referă la
documente publicate în mod electronic la care data luării la cunoştinţă se
consideră data publicării acestora.
Din diagrama ce urmează poate fi identificată ponderea contestațiilor
respinse în dependență de obiectul acestora:
Figure 2 Contestațiile depuse tardiv, după obiectul contestației
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O altă situație identificată de Agenție este faptul că din 30 de cazuri, în
care contestațiile au fost respinse ca tardive, doar în 4 cazuri valoarea estimată a
procedurii de achiziție a fost mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3)
din Legea nr. 131/2015, ceea ce înseamnă că operatorii economici au dispus de
10 zile ca termen de depunere a contestației, pe când în cazul a 26 pretenții
respinse ca tardive, termenul de depunere a contestației a fost de 5 zile. Astfel,
rezultă că în mare parte operatorii economici contestatori se încadrează mai dificil
în termenul de 5 zile calendaristice.

