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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. 253s/C11/1943
Data: 07.10.2015
Prin contestaţia nr. 169 din 02.10.2015, transmisă prin
mijloace electronice (e-mail) la data de 02.10.2015, înregistrată la
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 19046 din
05.10.2015, formulată de SC ACCIONA INGENIERÍA SA, cu sediul
social în Anabel Segura 11, Centro de Negocios Albatros, Edificio D,
Alcobendas, 28108, Madrid, Spania înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului din Madrid, Fila M-53241, Volumul 3115, Pagina 162, CIF
A280913338, reprezentată prin împuternicit Carlos Galvez-Leon, cu
sediul ales în vederea comunicării actelor de procedură în Bucureşti,
str. Gheorghe Lazăr nr. 2, sector 1, cod poştal 010202, lider al
asocierii SC ACCIONA INGENIERÍA SA – SC AQUAPROIECT SA – SC
PROIECT CONSULTING SRL, împotriva hotărârii comisiei de evaluare
a ofertelor prin care i-a fost respinsă candidatura, în principal şi, în
subsidiar, împotriva adresei nr. F3188 din 22.09.2015, reprezentând
comunicarea rezultatului procedurii de achiziţie publică, etapa I
selectare candidaţi, emisă de către COMPANIA DE APĂ SA BUZĂU,
cu sediul în str. Unirii, bl. 8FGH, localitatea Buzău, judeţul Buzău,
cod poştal 120360, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul
procedurii de licitaţie restrânsă, desfăşurată prin utilizarea parţială a
mijloacelor electronice (online, fără etapă finală de licitaţie
electronică), organizată în vederea atribuirii contractului de servicii,
având ca obiect „ASISTENŢĂ TEHNICĂ PENTRU PREGĂTIREA
APLICAŢIEI DE FINANŢARE ŞI A DOCUMENTAŢIILOR DE ATRIBUIRE
PENTRU
PROIECTUL
REGIONAL
DE
DEZVOLTARE
A
INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ DIN JUDEŢUL BUZĂU ÎN

PERIOADA 2014-2020”, coduri CPV 71356200-0 – Servicii de
asistenţă tehnică (Rev.2), 71241000-9 – Studii de fezabilitate,
servicii de consultanţă, analize (Rev.2), 71322000-1 – Servicii de
proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice (Rev.2),
72221000-0 – Servicii de consultanţă privind analiza economică
(Rev.2), 79418000-7 – Servicii de consultanţă în domeniul
achiziţiilor (Rev.2) s-a solicitat, printre altele, suspendarea
procedurii de atribuire până la soluţionarea contestaţiei.
Procedura de soluţionare în faţa Consiliului s-a desfăşurat în
scris.
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi,
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
DECIDE:
Respinge, ca rămasă fără obiect, cererea de suspendare a
procedurii de achiziţie publică în cauză, formulată de SC ACCIONA
INGENIERÍA SA, lider al asocierii SC ACCIONA INGENIERÍA SA – SC
AQUAPROIECT SA – SC PROIECT CONSULTING SRL, cu sediul ales în
vederea comunicării actelor de procedură în Bucureşti, str. Gheorghe
Lazăr nr. 2, sector 1, cod poştal 010202, în contradictoriu cu
COMPANIA DE APĂ SA BUZĂU, cu sediul în str. Unirii, bl. 8FGH,
localitatea Buzău, judeţul Buzău, cod poştal 120360.
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi.
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în
termen de 5 zile de la comunicare.
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