A. Referitor la: "APIA a atribuit anul trecut un contract în valoare de peste 74 milioane de lei pe o
perioada de 3 ani pentru 'servicii de mentenanta, extindere si dezvoltare a sistemului informatic al
APIA', potrivit unui anunt de atribuire postat in 28 ianuarie 2020 in Sistemul Electronic de Achizitii
publice."
Răspuns:
Proiectul de mentenanță, extindere și dezvoltare la care ați făcut referire este necesar APIA în
vederea actualizării sistemului informatic în conformitate cu regulamentele europene și naționale,
astfel încât să se poată realiza plata către fermieri, la timp și corect.
Proiectul actual presupune realizarea de către echipa consorțiului a unui efort de peste 69.500
zile/om pe durata a trei ani - adică peste 92 de oameni vor lucra în permanență, simultan, în cadrul
proiectului. În anumite situații, această echipă se dublează din cauza termenelor extreme de scurte
pe care le impune APIA în vederea respectării termenelor de plată a fermierilor și a regulamentelor
europene și naționale.
B. Cu privire la precizarea dumneavoastră ce precede cele 2 întrebări formulate, menționăm
următoarele:
Referitor la:
"Interesant este că acest contract a fost atribuit către o singura asociere de firme" :
Răspuns:
În condițiile în care autoritatea contractantă solicită, prin documentația licitației, drept cerință de
calificare și selecție, existența unor specialiști cu certificări specifice în domeniul respectiv,
raportându-ne la numărul de zile/om necesare pentru implementarea proiectului în termenele
stabilite de APIA și, implicit, la numărul de experți care trebuie angrenați cu normă întreagă,
asocierea firmelor interesate de a participa la licitație este absolut normală, stipulată în legislația în
vigoare. Dat fiind numărul mare de experți care trebuie alocați pentru implementarea proiectului de
la APIA, precum și calificările acestora, colaborarea mai multor operatori economici prin depunerea
unei oferte în asociere, conform dispozițiilor legale în vigoare, este firească.
Domeniul achizițiilor publice din cadrul APIA prezintă anumite particularități, proiectele lansate de
această autoritate contractantă putând fi implementate cu succes de echipe multidisciplinare de
specialiști cu înalte certificări profesionale. De altfel, "atribuirea către o singură asociere de firme"
este în conformitate cu legile în vigoare, atâta timp cât proiectul nu putea fi fracționat, iar consorțiul
care a participat a îndeplinit cerințele de calificare și selecție.
C. Referitor la:
"Povestea acestei licitații este mai veche (august 2017) si firmele care au facut acum asocierea au
licitat atunci separat și s-au atacat în justitie, proces care pare sa mai fie inca in desfăsurare".
Răspuns:
Aserțiunea dumneavoastră nu corespunde realității, întrucât:
-procedura de achiziție publică din 2017 nu este identică cu cea din 2019;
-companiile din domeniul IT participante la licitația din 2017 nu "s-au atacat in justiție", respectiv
SIVECO România nu a promovat vreun litigiu împotriva altei companii ofertante, ci a solicitat

respectarea de către Autoritatea contractantă a principiului tratamentului egal pentru toate
ofertele depuse în cadrul procedurii;
-licitația organizată în 2017 a fost anulată de autoritatea contractantă, APIA, întrucât niciuna dintre
firmele ofertante nu a îndeplinit cerințele de calificare și selecție solicitate prin documentația de
atribuire. Deci licitația nu a fost anulată de către instanțele judecătorești pentru că "firmele
ofertante s-ar fi contestat reciproc".
D. Referitor la:
“Acest contract este o reluare a unuia pentru care Siveco a dat in judecata APIA. În ce stadiu se află
acel dosar?”
Răspuns:
Procedura de achiziție din 12.08.2017
În luna noiembrie 2017, SIVECO Romania a formulat contestație împotriva deciziei Agenţiei de Plăţi
şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) de a respinge oferta noastră depusă în cadrul procedurii de
achiziție având ca obiect atribuirea acordului cadru “Servicii de mentenanță, extindere si dezvoltare
a sistemului informatic al APIA”, publicată în SEAP în cadrul anunțului de participare cu nr.
178066/12.08.2017, ca inacceptabilă în temeiul art. 167 alin. (1), lit. h) teza finală din Legea 98/2016.
prin care am solicitat reevaluarea ofertei noastre și a celorlalte oferte, prin aplicarea principiului
tratamentului egal.
Contestația a fost depusă la Tribunalul București, constituindu-se dosarul nr. 44202/3/2017.
În acest dosar s-au constituit parte în dosar și ceilalți ofertanți la procedură:
1. TEAMNET WORLD PROFESIONAL SERVICES S.R.L.
2. S&T ROMÂNIA SRL ÎN CALITATE DE LIDER AL ASOCIERII S&T ROMÂNIA SRL - TEAMNET
WORLD PROFESSIONAL SERVICES S.R.L.
3. TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATION S.A.
Tribunalul București a respins contestația formulată de SIVECO prin Sentința civilă nr.
1539/13.03.2018.
SIVECO Romania S.A. a formulat recurs împotriva sentinței Tribunalului București la Curtea de Apel
București. De asemenea, World Professional SRL (fosta Teamnet World Professional SRL) a formulat
recurs incident împotriva Sentinței Tribunalului București.
Prin Hotărârea civilă nr. 4211/08.08.2018, Curtea de Apel București a respins cele două recursuri și a
menținut decizia pronunțată de Tribunalul București, hotărârea fiind definitivă.
Procedura de atribuire a acordului cadru “Servicii de mentenanță, extindere si dezvoltare a
sistemului informatic al APIA”, publicată în SEAP în cadrul anunțului de participare cu nr.
178066/12.08.2017, a fost anulată de către APIA în data de 13.09.2018, ca urmare a respingerii
tuturor ofertelor primite în cadrul procedurii.
SIVECO a formulat o cerere de revizuire împotriva Hotărârii civile nr. 4211/08.08.2018 pronunțată de
Curtea de Apel București, prin care a solicitat admiterea recursului formulat de SIVECO împotriva
Sentinței Civile nr. 1539/13.03.2018, casarea Hotărârii recurate, constituindu-se dosarul nr.
7245/2/2018. Motivele principale pentru care am formulat cererea de revizuire vizează
interpretarea adusă de instanțele de judecată cu privire la aplicarea prevederilor art. 167, alin. (1),
lit. h) din Legea 98/2016, deoarece apreciem că (cel puțin) efectul practic al soluției Curții de Apel
București contravine legislației europene prioritar aplicabile. Următorul termen în acest dosar este:
05.02.2020.

Procedura de achiziție din 06.02.2019
În data de 06.02.2019, APIA a lansat o nouă procedură de atribuire pentru atribuirea unui acord
cadru având ca obiect ”Servicii de mentenanță, extindere si dezvoltare a sistemului informatic al
APIA”, pe baza unei noi documentații de atribuire, bugetul fiind de 80.514.219,26 lei, publicată în
SEAP în cadrul anunțului de participare cu nr. CN1008697/31.01.2019.
Confirmăm că SIVECO Romania S.A. (ofertant asociat - lider de asociere) a depus oferta la această
nouă procedură în asociere cu:
- World Professional Services (ofertant asociat)
- Trencadis Corp (subcontractant)
- Soft Business Union (subcontractant)
Documentația de atribuire, condițiile de participare și bugetul sunt diferite față de procedura de
achiziție din anul 2017.
E. Referitor la:
“In acelasi dosar, vă judecati si cu firmele care au licitat separat pentru contractul APIA, firme cu care
acum v-ati asociat si ati castigat acest nou contract. Care este explicatia?”
Răspuns:
După cum am precizat la punctul de mai sus, în fapt, în dosarul 7245/2/2018, SIVECO nu se judecă
cu ceilalți ofertanți la procedura de achiziție. Ofertanții au devenit parte în dosar ca urmare a
contestației formulate de SIVECO împotriva deciziei APIA de a respinge oferta noastră.
În consecință, dat fiind faptul că cererea de revizuire este formulată de SIVECO Romania S.A.
împotriva Hotărârii civile nr. 4211/08.08.2018 pronunțată de Curtea de Apel București în dosarul
44202/3/2017, dosar în care au fost parte toți ofertanții la procedura organizată de APIA, aceștia
continuă să fie parte în dosarul de revizuire, chiar dacă nu mai au vreun interes.
Decizia SIVECO Romania de a participa împreună cu alți operatori economici la procedura de
achiziție organizată de APIA pentru atribuirea acordului – cadru ”Servicii de mentenanță, extindere si
dezvoltare a sistemului informatic al APIA”, publicată în SEAP în cadrul anunțului de participare cu
nr. CN1008697/31.01.2019, inclusiv cu World Profesional Service SRL, este o decizie comercială în
conformitate cu strategia operațională a companiei și cu dispozițiile legale în vigoare privind
domeniul achizițiilor publice și concurențiale.

