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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. 2217 / C4 / 2427
Data: 24.12.2015
Prin contestaţia nr. 1274/09.12.2015, înregistrată la Consiliul
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 23810/09.12.2015,
depusă de SC Phoenix Transbac SRL, cu sediul în str. Izvoare nr. 52,
Bacău, judeţul Bacău, CUI 29289382, privind procedura de cerere
de oferte pentru atribuirea contractului de lucrări de reabilitare şi
modernizare DJ 241C, km 1+650 - 4+050, Roşiori - Valea Mare,
judeţul Bacău, cod CPV 45233140-2, cu data de deschidere a
ofertelor 08.07.2015, organizată de Serviciul Public Judeţean de
Drumuri Bacău, cu sediul în str. George Bacovia nr. 57, Bacău,
judeţul Bacău, în calitate de autoritate contractantă, contestatoarea
a solicitat anularea rezultatului procedurii de atribuire şi reevaluarea
ofertelor.
La 21.12.2015, SC Conextrust SA, cu sediul în str. Sălciilor nr.
1, satul Blăgeşti, comuna Blăgeşti, judeţul Bacău, CUI 947730, a
înaintat Consiliului cererea de intervenţie voluntară accesorie în
interesul autorităţii contractante nr. 5166/17.12.2015, prin care
solicită respingerea contestaţiei şi menţinerea actualului rezultat al
procedurii de atribuire.
Contestaţia şi cererea de intervenţie vor fi soluţionate
împreună, având în vedere dispoziţiile art. 66 alin. (1), art. 67 alin.
(1) şi art. 123 alin. (1) C. proc. civ.
În baza legii şi a mijloacelor de probă aflate la dosar,
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DECIDE:
În temeiul art. 278 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, cu modificările şi completările
ulterioare, pentru considerentele evocate în motivarea prezentei,
admite contestaţia SC Phoenix Transbac SRL nr. 1274/09.12.2015,
în contradictoriu cu Serviciul Public Judeţean de Drumuri Bacău, şi
anulează raportul procedurii nr. 2831/03.12.2014, precum şi
adresele autorităţii contractante de comunicare către operatorii
economici implicaţi a rezultatului procedurii. Obligă autoritatea
contractantă la reevaluarea ofertelor operatorilor economici implicaţi
şi la emiterea unui nou raport al procedurii de atribuire, cu
respectarea întocmai a celor consemnate mai jos, a documentaţiei
de atribuire şi a legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice, în
termen de cel mult cincisprezece zile de la data primirii prezentei
decizii. După aprobarea noului raport, autoritatea va comunica
operatorilor economici implicaţi rezultatul procedurii potrivit
ordonanţei.
În conformitate cu art. 65 alin. (1) C. proc. civ., încuviinţează
în principiu cererea de intervenţie voluntară accesorie depusă de SC
Conextrust SA şi o respinge ca nefondată, în baza art. 278 alin. (5)
din ordonanţa de urgenţă amintită.
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi. Împotriva ei se
poate formula plângere, în termen de zece zile de la comunicare.
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