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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 prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea:

DECIZIE
Nr. 1919/C9/2050, 2055, 2074
Data: 11.11.2015
Prin contestaţia nr. E3241/16.10.2015, înregistrată la Consiliul
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 20084/16.10.2015,
depusă de SC Clini Lab SRL, cu sediul în Târgu Mureş, str. Rodnei nr. 15,
judeţul Mureş, având CUI 3102218, privind procedura de licitaţie
deschisă, cu etapă finală de licitaţie electronică, organizată de Spitalul
Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca, cu sediul în str. Moţilor nr.
68, judeţul Cluj, pentru încheierea, pe loturi, a acordului – cadru având
ca obiect furnizare Reactivi de laborator, lotul nr. 5 – Urină, sedimentul
urinar, contestatoarea a solicitat anularea deciziei de atribuire a
contractului aferente lotului 5.
Prin contestaţia nr. 3305/19.10.2015, înregistrată la Consiliu cu nr.
20154/19.10.2015, rectificată prin adresa înregistrată la Consiliu cu nr.
20154/19.10.2015, formulată de SC Diamedix Impex SA, cu sediul în
Bucureşti, str. Fabrica de Glucoză nr. 15A, clădirea A4, sector 2, având
CUI 8529458, în cadrul aceleiaşi proceduri, pentru lotul 11 –
Imunofluorescental, contestatoarea a solicitat anularea actului autorităţii
contractante prin care s-a declarat ca fiind admisibilă şi câştigătoare
oferta societăţii Bio Service SRL, precum şi obligarea autorităţii
contractante la reevaluarea acestei ofertei şi excluderea sa din
procedură, conform art. 255 alin. (1) şi art. 2562 alin. (1) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006.
Prin contestaţia înregistrată la Consiliu cu nr. 20348/21.10.2015,
formulată de SC Diamedix Impex SA, în cadrul aceleiaşi proceduri,
pentru lotul 10 – Imunologie, chemilumin, reprezentată convenţional
prin SCA Mitel & Asociaţii, cu sediul ales pentru comunicarea actelor de
procedură în Bucureşti, Calea Griviţei nr. 143, Mezanin, sector 1, s-a
solicitat anularea adresei de comunicare a rezultatului procedurii nr.
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15496/08.10.2015, a deciziei de a stabili o altă ofertă admisibilă şi
câştigătoare în prezenta procedură, anularea raportului procedurii de
atribuire elaborat de către comisia de evaluare pe baza căruia au fost
evaluate şi clasificate ofertele depuse de participanţii la procedură şi a
tuturor actelor subsecvente acestuia, precum şi obligarea autorităţii
contractante la reluarea procedurii de atribuire de la momentul evaluării
ofertelor depuse.
Conform prevederilor art. 273 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2006, contestaţiile care fac obiectele dosarelor nr.
2050/2015, 2055/2015 şi 2074/2015 au fost conexate, pentru a se
pronunţa o soluţie unitară, acestea fiind formulate în cadrul aceleiaşi
proceduri de atribuire.
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi,
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

DECIDE:
În temeiul art. 278 alin. (2) şi (4) 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 SC Clini-Lab SRL, în contradictoriu cu Spitalul Clinic
de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca, şi anulează invitaţia de participare
nr. 15174/02.10.2015, în partea referitoare la lotul nr. 5 şi comunicările
privind rezultatul procedurii pentru acest lot. Obligă autoritatea
contractantă la reevaluarea ofertei SC Bio Service SRL depusă pentru
lotul nr. 5, stabilirea ofertelor admisibile, reluarea etapei de licitaţie
electronică şi desemnarea ofertei câştigătoare pentru lotul amintit, în
termen de 10 zile de la primirea deciziei, cu respectarea celor din
motivare, a documentaţiei de atribuire şi a dispoziţiilor legale în materia
achiziţiilor publice. Rezultatul procedurii va fi comunicat în termenul
legal.
În temeiul art. 278 alin. ( (5) din ordonanţă, respinge ca tardivă
contestaţia înregistrată la Consiliu cu nr. 20154/19.10.2015 şi ca
nefondată contestaţia înregistrată la Consiliu cu nr. 20348/21.10.2015,
formulate de SC Diamedix Impex SRL, în contradictoriu cu Spitalul Clinic
de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca.
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi în conformitate cu
prevederile art. 280 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de
10 zile de la comunicare.
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