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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. 245s/C10/1887
Data: 29.09.2015
Prin contestaţia înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a
Contestaţiilor sub nr. 18499/25.09.2015, depusă de către SC KAMAROM
PREFABRICATE DIN BETON SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Doamna Ghica
nr. 32B (fostă strada Gherase nr. 118) bl. T3, et.1, ap.113, camera 1,
Sector 2, Cod unic de înregistrare 29858950, reprezentată de şi cu sediul
ales pentru comunicarea actelor de procedură la SPARL Stalfort &
Someşan cu sediul în str. Lt. Av. Vasile Fuică nr. 15, sector 1, 012083
Bucureşti, formulată împotriva documentaţiei de atribuire, astfel cum a
fost aceasta modificată prin măsurile de remediere publicate în SEAP la
data de 15.09.2015, elaborată de către COMPANIA NAŢIONALĂ DE
AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA SA, cu sediul în
Bucureşti, b-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, în calitate de autoritate
contractantă, în cadrul procedurii de „licitaţie deschisă”, pentru atribuirea
acordului-cadru de furnizare, având ca obiect „Achiziţia şi transportul
parapetelor rigide prefabricate din beton”, cod CPV 34928110-2,
60100000-9, s-a solicitat:
A. în principal:
- anularea în totalitate a dispoziţiilor privind dimensiunile (lungime,
lăţime la bază şi înălţime) a parapetelor rigide prefabricate de beton
conţinute la punctul 2.1.3.1 din caietul de sarcini (aşa cum a fost acesta
modificat prin măsurile de remediere), anulare care trebuie dispusă pentru
toate tipurile de parapete din beton care fac obiectul licitaţiei;
- obligarea autorităţii contractante să introducă în caietul de sarcini
obligaţia respectării în integralitate de către ofertanţi la întocmirea
propunerilor tehnice a cerinţelor minime obligatorii pentru parapetele
separatoare zonă mediană şi respectiv pentru parapetele marginale
montate pe drumurile naţionale, aşa cum sunt stabilite acestea prin
Normativul AND 593/ 2012 pentru sisteme de protecţie pentru siguranţa
circulaţiei pe drumuri, poduri şi autostrăzi aprobat prin Decizia CNADNR
nr. 1441/ 2012, şi
- suspendarea procedurii de achiziţie publică până la soluţionarea
fondului cauzei în baza art. 2751 din OUG 34/2006,
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B. în subsidiar, pentru situaţia în care capătul principal de cerere de
la punctul 1 de mai sus ar urma să fie respins, anularea măsurilor de
remediere ale autorităţii contractante din data de 15.09.2015 şi revenirea
la forma iniţială a prevederilor caietului de sarcini, aceste măsuri de
remediere fiind contrare principiilor nediscriminării, liberei concurenţe şi
tratamentului egal în cadrul procedurii de achiziţie consacrate de OUG
34/2006.
Prin prezenta urmează a fi soluţionată cererea prin care SC
KAMAROM PREFABRICATE DIN BETON SRL a solicitat suspendarea
procedurii de atribuire până la soluţionarea fondului cauzei.
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi,
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
DECIDE:
În temeiul prevederilor art. 2751 din OUG nr. 34/2006 Consiliul
respinge cererea de suspendare a procedurii formulată de către SC
KAMAROM PREFABRICATE DIN BETON SRL.
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen
de 5 zile de la comunicare.
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