În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din O.U.G.
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. 232 S/C9/1695
Data: 17.09.2015
Prin contestaţia nr. 585/31.08.2015, înregistrată la Consiliul
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 16599/31.08.2015,
formulată de SC TEO TRANS CONSULTING SRL, cu sediul în Bucureşti,
str. Ion Ţuculescu nr. 42A, bl. PM40, sc. C, et. 10, ap. 106, sector 3,
având CUI RO 16572866, în cadrul procedurii de licitaţie deschisă, cu
etapă finală de licitaţie electronică, organizată de către COMPANIA
NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA –
Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Iaşi, cu sediul în Iaşi, Str. Ghe.
Asachi nr. 19, jud. Iaşi, în calitate de autoritate contractantă, în vederea
încheierii acordului-cadru de lucrări având ca obiect „Întreţinere curentă
pe timp de vară D.R.D.P. Iaşi – S.D.N. Bacău”, cod CPV – 45233139 – 3
- Lucrări de întreţinere a drumurilor naţionale (Rev. 2), s-a solicitat
suspendarea soluţionării prezentei contestaţii până la pronunţarea asupra
plângerii
nr.
578/27.08.2015
împotriva
deciziei
CNSC
nr.
1286/C6/1266/07.08.2015 de către Curtea de Apel Iaşi, anularea adresei
de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire nr. 2/18359/
24.08.2015 şi obligarea autorităţii contractante la emiterea unei alte
adrese conform legislaţiie în vigoare, anularea raportului procedurii şi a
tuturor actelor subsecvente acestuia, respectiv a deciziei de atribuire a
contractului în cauză către SC GRAND CONSTRUCT UTILAJE SRL şi
obligarea autorităţii contractante la continuarea procedurii de atribuire
prin reanalizarea şi reevaluarea ofertei contestatoarei.
Prin adresa nr. 785/11.09.2015, înregistrată la Consiliu sub nr.
17594/11.09.2015, SC GRAND CONSTRUCT UTILAJE SRL, cu sediul în
Bucureşti, b-dul. Gh. I. Siseşti nr. 256-260, ap. 3, sector 1, având CUI
RO25131745 şi sediul procesual ales la SCPA „Ceparu şi Irimia”, situat în
Bucureşti, str. Dr. Grigore Romniceanu nr. 3C, sector 5, a depus cerere
de intervenţie prin care solicită admiterea, în principiu, a acesteia şi
respingerea contestaţiei ca nefondată, cu consecinţa menţinerii tuturor
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actelor emise de autoritatea contractantă ca fiind temeinice şi legale.
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi,
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

DECIDE:
În conformitate cu dispoziţiile art. 413 alin. (1) pct. 1 din Codul de
procedură civilă, coroborate cu cele ale art. 297 din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 34/2006, pentru considerentele evocate în motivarea
prezentei, suspendă soluţionarea contestaţiei formulată de SC TEO TRANS
CONSULTING SRL, în contradictoriu cu COMPANIA NAŢIONALĂ DE
AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA – Direcţia Regională
de Drumuri şi Poduri Iaşi, până la rămânerea definitivă a hotărârii care va
fi pronunţată de către Curtea de Apel Iaşi, Secţia Contencios
Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 923/45/2015.
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere potrivit
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 şi Codului de procedură
civilă.
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