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În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul
adoptă următoarea,

DECIZIE
Nr. 2040/C4/2362, 2402
Data: 07.07.2014
Prin contestaţia nr. 2524 din 10.06.2014, înregistrată la Consiliul
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 18983 din 11.06.2014,
înaintată de S.C. TEL DRUM S.A., cu sediul în Alexandria, str. Libertăţii
nr. 458 bis, judeţul Teleorman, având CUI 2695680, formulată împotriva
rezultatului procedurii emis de către COMPANIA NAŢIONALĂ DE
AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA SA, cu sediul în
Bucureşti, b-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, în calitate de autoritate
contractantă, în cadrul procedurii de licitaţie deschisă organizată în
vederea atribuirii contractului având ca obiect „Construcţia variantei de
ocolire Mihăileşti - relicitare”, s-a solicitat:
- anularea rezultatul procedurii;
- obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertei, aşa cum
a fost obligată prin Decizia Consiliului 645/C2/301, 329/2014 rămasă
definitivă prin Decizia civila a Curţii de Apel Bucureşti nr. 2991 din
11.04.2014.
Prin contestaţia înregistrată la Consiliu cu nr. 19466 din
16.06.2014, înaintată de S.C. CONCORDIA CON. STRADE S.R.L., cu
sediul în Piteşti, str. Stadionului nr. 43, judeţul Argeş, având CUI
17751304, formulată împotriva rezultatului procedurii emis de
COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN
ROMÂNIA SA, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul aceleiaşi
proceduri de atribuire, s-a solicitat:
- anularea comunicărilor privind rezultatul procedurii şi a tuturor
actelor subsecvente;
- obligarea autorităţii contractante la reluarea procedurii de
atribuire din stadiul stabilirii ofertelor admisibile.
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Prin cererea de intervenţie accesorie nr. 625 din 24.06.2014,
înregistrată la Consiliu cu nr. 20759 din 25.06.2014, SC
EXPRESCONSTRUCT TYS SRL, cu sediul în Bolintin-Vale, str. Republicii
nr. 90, camera 1, judeţul Giurgiu, având CUI 26926308, ofertant
declarat câştigător al procedurii, a solicitat:
- admiterea cererii de intervenţie accesorie formulată în calitate de
ofertant câştigător;
- respingerea contestaţiilor formulate de ofertanţii SC Tel Drum SA
şi SC Concordia Con. Strade SRL împotriva rezultatului procedurii de
atribuire, ca neîntemeiate, şi, pe cale de consecinţă, menţinerea
rezultatului de atribuire a contractului în favoarea Expresconstruct Tys
S.R.L.;
- obligarea autorităţii contractante să continue procedura de
atribuire prin semnarea contractului de achiziţie publică cu ofertantul
declarat câştigător.
Contestaţiile şi cererea de intervenţie vor fi soluţionate împreună,
având în vedere dispoziţiile art. 66 alin. (1) şi art. 123 alin. (1) C. proc.
civ.
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi,
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

DECIDE:
În temeiul art. 278 alin. (2), (4) şi (6) din OUG nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată
prin Legea nr. 337/2006, cu modificările ulterioare, Consiliul admite
contestaţia S.C. TEL DRUM SA în contradictoriu cu COMPANIA
NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA
SA, şi dispune anularea raportului procedurii nr. 17/2265 din 03.06.2014
şi a actelor subsecvente acestuia. Obligă autoritatea contractantă la
continuarea procedurii prin reevaluarea ofertei SC EXPRESCONSTRUCT
TYS SRL, în conformitate cu cele din motivare, în termen de 15 zile de la
data primirii prezentei.
Potrivit art. 278 alin. (5) din OUG nr. 34/2006, Consiliul respinge ca
nefondată contestaţia formulată de SC Concordia Con. Strade SRL.
Admite în parte cererea de intervenţie formulată de SC
EXPRESCONSTRUCT TYS SRL în referire la respingerea contestaţiei
formulate de SC CONCORDIA CON. STRADE SRL.
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu
dispoziţiile art. 280 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2006.
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de
10 zile de la comunicare.
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