CONSILIUL NAŢIONAL DE
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
C. N. S. C.
Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084
Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 +4 021 890 07 45 www.cnsc.ro

În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) 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 şi completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE
Nr. 1931/C8/2146
Data: 12.11.2015
Prin contestaţia nr. 1879/30.10.2015, înregistrată la CNSC sub nr.
21044/30.10.2015, înaintată de SC LGB TRANSARK SRL, cu sediul în
Bucureşti, str. Aromei, nr. 26-28, etaj 5, apt. 16-17, sector 2, înregistrată
la Registrul Comerţului sub nr. J40/2566/2002, având CUI RO 14550632,
reprezentată legal de Liviu Gabriel Baicu - Director general, formulată
împotriva rezultatului procedurii de atribuire, comunicat prin adresa nr. C1/
2154/28.10.2015, emisă de COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE “CFR”
SA – SUCURSALA REGIONALĂ CF BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Piaţa
Gării de Nord, nr. 1-3, sector 1, în calitate de autoritate contractantă, în
cadrul procedurii de „licitaţie deschisă”, organizată în vederea atribuirii
contractului având ca obiect „Întocmire documentaţii tehnico–economice
pentru lucrări de reparaţii acoperişuri la clădirile staţiilor CF Găeşti, Buda,
Baloteşti, Valea Calugărească, Bucureşti Obor – corp central şi corp B,
Bucureşti Sud – grupa tehnică, Bucureşti Sud – grupa călători, Târgovişte
Nord, Ploieşti Est şi Clădire District L Ploieşti Est”, cod CPV: 71322100-2 –
Servicii de estimare pentru lucrări publice (Rev. 2), iniţiată prin publicarea
în SEAP a anunţului de participare nr. 162794/15.09.2015, s-a solicitat
Consiliului:
- să anuleze decizia prin care oferta sa a fost declarată inacceptabilă
şi neconformă;
- să oblige autoritatea contractantă la reevaluarea ofertei sale de la
etapa verificării admisibilităţii ei;
- să dispună anularea raportului procedurii (dacă s-a întocmit) şi a
actelor subsecvente acestuia.
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi,
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DECIDE
Admite excepţia tardivităţii contestaţiei, invocată din oficiu şi
respinge, ca tardiv formulată, contestaţia depusă de SC LGB TRANSARK
SRL, în contradictoriu cu autoritatea contractantă COMPANIA NAŢIONALĂ
DE CĂI FERATE “CFR” SA – SUCURSALA REGIONALĂ CF BUCUREŞTI.
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi.
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de
10 zile de la comunicare.
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