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În conformitate cu prevederile art. 266 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. 2237/C6/2373
Data: 31.12.2015
Prin contestaţia nr. 10430 din 02.12.2015, înregistrată la C.N.S.C.
sub nr. 23271 din 03.12.2015, depusă de către S.C. CORAL S.R.L., cu
sediul în Tulcea, Str. Babadag nr. 140, bloc Coral Plaza, parter, jud.
Tulcea, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr.
J36/602/1991, având C.U.I. RO 2362708, reprezentată legal prin
administrator Alexandru Bratu, împotriva rezultatului procedurii
comunicat prin adresa nr. 22.288 din 23.11.2015, de către SPITALUL DE
PSIHIATRIE ŞI PENTRU MĂSURI DE SIGURANŢĂ SĂPOCA, cu sediul în
comuna Săpoca, jud. Buzău, în calitate de autoritate contractantă, în
cadrul procedurii de atribuire, prin cerere de oferte, a contractului de
lucrări având ca obiect „Proiectare şi execuţie reparaţii capitale staţii de
epurare”, cod CPV 45232420-2 – Lucrări de construcţii de staţii de
epurare a apelor reziduale (Rev.2), se solicită admiterea contestaţiei şi,
pe cale de consecinţă:
- anularea deciziei prin care oferta sa a fost declarată
necâştigătoare, iar oferta depusă de Asocierea S.C. ROCONSTRUCT
CENTER S.R.L. – S.C. MARACINE NICOMAR S.N.C. a fost declarată
câştigătoare, comunicată prin adresa susmenţionată;
- anularea raportului procedurii ca o consecinţă a anulării deciziei
de stabilire a ofertei câştigătoare, precum şi anularea procesului-verbal
de evaluare a ofertelor nr. 22286 din 23.11.2015;
- „obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertei depusă
de S.C. CORAL S.R.L. de la etapa evaluării admisibilităţii acesteia,
precum şi la stabilirea ofertei câştigătoare prin aplicarea corectă a
criteriului de atribuire”.
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În baza documentelor depuse de părţi,
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
DECIDE:
Respinge, ca nefondată, contestaţia depusă de către S.C. CORAL
S.R.L., cu sediul în Tulcea, Str. Babadag nr. 140, bl. Coral Plaza, parter,
jud. Tulcea, în contradictoriu cu SPITALUL DE PSIHIATRIE ŞI PENTRU
MĂSURI DE SIGURANŢĂ SĂPOCA, cu sediul în comuna Săpoca, jud.
Buzău.
Dispune continuarea procedurii de atribuire.
Obligatorie.
Împotriva prezentei decizii, se poate formula plângere, în termen
de 10 zile de la comunicare.
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