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Consiliul Concurentei a declansat o investigatie pe piata salubrizarii din județul
Mureș
Consiliul Concurentei a declansat o investigatie privind o posibila trucare a 11 licitații organizate, în
perioada 2017 – 2019, de mai multe unitați administrativ teritoriale din județul Mureș (în principal,
primarii) pentru delegarea serviciilor de salubrizare.
Practic, investigatia vizeaza o posibila o posibila înțelegere între 3 companii, Sylevy Salubriserv SRL, Bissdog
SRL si Servicii Salubritate Bucuresti SA, pentru împarțirea contractelor de delegare a serviciilor de salubrizare pe
teritoriul județului Mureș.
Autoritatea de concurența suspecteaza ca firmele s -au înteles asupra licitațiilor pentru care sa depuna oferte, astfel
încât sa nu se concureze si sa câstige contractele la o valoare cât mai apropiata de cea maxima stabilita de
autoritatea contractanta. În acest fel, primariile au achiziționat serviciile de salubritate la crescute artificial, prețuri
mai mari decât cele obținute daca companiile s-ar fi concurat în mod real.
Consiliul Concurentei a efectuat inspectii inopinate la sediile celor trei firmelor, documentele ridicate aflându-se în
analiza autoritații de concurența, în cadrul procedurii specifice de investigație. Inspectiile inopinate sunt autorizate
de Curtea de Apel Bucuresti si sunt justificate de necesitatea obtinerii tuturor informatiilor si documentelor
necesare clarificarii posibilei practici anticoncurentiale analizate.
Inspectiile inopinate reprezinta o etapa importanta în cadrul procedurilor de investigare a unui posibil
comportament anticoncurential, nereprezentând o antepronuntare în ceea ce priveste vinovatia companiilor.
Legea concurentei interzice asocierea companiilor în scopul restrângerii concurentei la procedurile de achizitie
publica.
În situatia în care Consiliul Concurentei va constata încalcarea regulilor de concurenta, companiile implicate risca
amenzi de pâna la 10% din cifra de afaceri. Cu toate acestea, companiile care coopereaza cu autoritatea de
concurenta în cadrul programului de clementa pot obtine imunitate la amenda sau reduceri substantiale ale
acesteia.
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