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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. 1909/C4/2051
Data: 10.11.2015
Prin contestaţia nr. 267 din 16.10.2015, înregistrată la Consiliul
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 20093 din 16.10.2015,
înaintată de CABINET MEDICAL VETERINAR DR. MOISE CORNEL, cu
sediul în Seleuş nr. 125, judeţul Arad, având CUI 20726262, formulată
împotriva rezultatului procedurii emis de către DIRECŢIA SANITARĂ
VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ARAD, cu sediul în
str. Liviu Rebreanu nr. 98C, Arad, judeţul Arad, în calitate de autoritate
contractantă, în cadrul procedurii de licitaţie deschisă organizată în
vederea încheierii acordului-cadru având ca obiect „Servicii de
supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor
transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia
mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi
caprinelor şi a mişcării acestora, precum şi de corectare a eventualelor
erori sau neconformităţi generate de nerespectarea termenelor de
înregistrare sau de greşeli de înregistrare pe raza CSVA Zarand”, s-a
solicitat anularea raportului procedurii de atribuire nr. 11699/06.10.2015
şi a comunicărilor privind rezultatul procedurii transmise celor doi
operatori economici participanţi la procedură şi obligarea autorităţii
contractante de a reevalua ambele oferte.
Prin cererea de intervenţie nr. 26 din 27.10.2015, înregistrată la
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 20704 din
27.10.2015, formulată de CABINET MEDICAL VETERINAR STOICA SRL,
cu sediul în Zarand, nr. 378, judeţul Arad, în calitate de ofertant declarat
câştigător al procedurii, a solicitat respingerea contestaţiei ca fiind
neîntemeiată.
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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 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, cu modificările şi completările ulterioare,
admite contestaţia formulată de CABINET MEDICAL VETERINAR DR.
MOISE CORNEL, în contradictoriu cu DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ
ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ARAD, şi dispune anularea
raportului procedurii nr. 11699/06.10.2015 şi a actelor subsecvente
acestuia. Obligă autoritatea contractantă la continuarea procedurii de
atribuire prin reevaluarea ambelor oferte conform motivării de mai jos, în
termen de 15 zile de la data primirii prezentei.
Respinge ca nefondată cererea de intervenţie formulată de SC
Cabinet Medical Veterinar Stoica 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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