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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. 2227/C5/2353
Data: 29.12.2015
Prin contestaţia nr. 506/02.12.2015, transmisă prin mijloace
electronice (e-mail), înregistrată la Consiliu sub nr. 23196/02.12.2015 şi
în original, înregistrată la Consiliu sub nr. 23418/04.12.2015, S.C.
DAROCONSTRUCT S.R.L., cu sediul în municipiul Iaşi, str. Aurel Vlaicu
nr. 76A, Imobil C1, et. 1, birou 1, judeţul Iaşi, înmatriculată la Oficiul
Registrului Comerţului sub nr. J22/1774/2005, având CUI 17749762, în
calitate de lider al asocierii S.C. DAROCONSTRUCT S.R.L. – S.C.
GEPROCON S.A., a contestat actul administrativ nr. 6133/498/
25.11.2015 reprezentând comunicarea rezultatului procedurii de
atribuire, prin „cerere de oferte”, a contractului de achiziţie publică de
lucrări având ca obiect „Achiziţie lucrări de execuţie pentru proiectul de
investiţii Obiectivul nr. 1: Înfiinţare sistem de alimentare cu apă şi staţie
de tratare a apei şi Obiectivul nr. 2: Înfiinţare sistem de canalizare
menajeră şi staţie de epurare”, cod CPV 45000000-7 (Rev.2), organizată
de COMUNA ROMÂNI (PRIMĂRIA COMUNEI ROMÂNI), în calitate de
autoritate contractantă, cu sediul în comuna Români, judeţul Neamţ şi a
solicitat anularea comunicării rezultatului procedurii nr. 6133/498 din
25.11.2015, precum şi a tuturor actelor autorităţii contractante ce au
stat la baza emiterii acesteia, obligarea autorităţii contractante la
acceptarea răspunsului la solicitarea de clarificări depusă de societatea
sa ca fiind concludent şi, în consecinţă, constatarea admisibilităţii ofertei
sale, anularea actelor autorităţii contractante prin care oferta depusă de
asocierea S.C. Aqua Parc S.R.L. - S.C. Ambromar S.R.L. a fost declarată
acceptabilă şi conformă, obligarea autorităţii contractante la reevaluarea
ofertei depuse de către asocierea S.C. Aqua Parc S.R.L. - S.C. Ambromar
S.R.L., cu consecinţa declarării acesteia drept inadmisibilă, continuarea
procedurii de achiziţie publică, aplicarea criteriului de atribuire şi
atribuirea contractului, iar în măsura în care contestaţia va fi admisă,
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obligarea autorităţii contractante la plata cheltuielilor efectuate în cursul
soluţionării acesteia, în temeiul art. 278 alin. (8) din OUG nr. 34/2006.
În baza documentelor depuse de părţi,
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
DECIDE
Admite, în parte, contestaţia formulată de S.C. DAROCONSTRUCT
S.R.L., cu sediul în municipiul Iaşi, str. Aurel Vlaicu nr. 76A, Imobil C1,
et. 1, birou 1, judeţul Iaşi, în calitate de lider al asocierii S.C.
DAROCONSTRUCT S.R.L. – S.C. GEPROCON S.A., în contradictoriu cu
autoritatea contractantă COMUNA ROMÂNI (PRIMĂRIA COMUNEI
ROMÂNI), cu sediul în comuna Români, judeţul Neamţ.
Anulează, în parte, raportul procedurii nr. 6130/25.11.2015 şi
actele subsecvente acestuia, respectiv menţiunile referitoare la
evaluarea ofertelor aparţinând asocierii SC DAROCONSTRUCT SRL – SC
GEPROCON SA şi asocierii SC AQUA PARC SRL – SC AMBROMAR SRL,
precum şi cele referitoare la aplicarea criteriului de atribuire.
Obligă autoritatea contractantă, ca în termen de 15 zile de la
primirea deciziei, să continue procedura de atribuire prin reevaluarea
ofertelor ce aparţin asocierii SC DAROCONSTRUCT SRL - SC GEPROCON
SA şi asocierii SC AQUA PARC SRL – SC AMBROMAR SRL, conform celor
reţinute în motivare şi să stabilească rezultatul procedurii.
Respinge, ca inadmisibile, capetele de cerere privind constatarea
admisibilităţii ofertei contestatoarei şi „declararea drept inadmisibilă” a
ofertei depusă de asocierea SC AQUA PARC SRL – SC AMBROMAR SRL.
Dispune continuarea procedurii cu aplicarea celor decise anterior.
Obligă autoritatea contractantă la plată către contestatoare a sumei
de 2316,67 lei reprezentând cheltuieli ocazionate de soluţionarea
contestaţiei.
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu
dispoziţiile art. 280 din OUG 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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