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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. 648/C2/566
Data: 20.04.2016

Prin  contestaţia  înregistrată  la  Consiliul  Naţional  de  Soluţionare  a
Contestaţiilor cu nr. 8390/24.03.2016, formulată de asocierea SC RECORD
SRL – SC PLAN CONTUR SRL, prin SC RECORD SRL, în calitate de lider al
asocierii,  cu  sediul  în  Bistriţa,  str.  Subcetate  nr.  10C,  judeţul  Bistriţa
Năsăud,  reprezentată  convenţional  prin  Societatea  Civilă  de  Avocatură
„Nistorescu,  Boncaciu,  Crişan şi  Asociaţii”,  cu sediul  în Cluj-Napoca, str.
Eroilor nr. 45, et. 2, ap. 6, judeţul Cluj, având CUI RO562467,  în cadrul
procedurii  de cerere de ofertă, organizată de COMPANIA NAŢIONALĂ DE
INVESTIŢII,  cu sediul  în  Bucureşti,  Piaţa  Naţiunile  Unite  nr.  9,  Bl.  107,
tronson 2, sector 5, în calitate de autoritate contractantă, pentru atribuirea
contractului  de  achiziţie  publică,  având  ca  obiect  Execuţia  de  lucrări  şi
prestarea  de servicii  de  proiectare  (fazele:  proiect  tehnic,  documentaţie
pentru obţinere avize şi  autorizaţie de construire,  detalii  de execuţie) şi
asistenţă tehnică din partea proiectantului, pe parcursul execuţiei lucrărilor,
pentru obiectivul de investiţii “Extindere şi anvelopare termică a Palatului
de Justiţie, municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa Năsăud”, cod CPV 45200000-
9 Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice (Rev.2), s-a
solicitat suspendarea prezentei proceduri până la soluţionarea definitivă a
plângerii  formulate  de  asocierea  contestatoare  în  faţa  Curţii  de  Apel
Bucureşti,  împotriva  Deciziei  CNSC  nr.  317/C10/128,137/03.03.2016,
anularea rezultatului procedurii de achiziţie publică prin care oferta asocierii
RECORD a fost considerată neconformă, iar asocierea SC FRASINUL SRL -
SC  SMA  CONSTRUCT  SRL  a  fost  declarat  ofertant  câştigător,  anularea
raportului procedurii de atribuire şi a tuturor actelor subsecvente acestuia
şi, pe cale de consecinţă, obligarea autorităţii contractante la reevaluarea
ofertei  asocierii  RECORD şi  la emiterea unui nou raport al procedurii,  în
termen  de  10  zile  de  la  comunicarea  deciziei  Consiliului,  obligarea
autorităţii  contractante  la  plata  cheltuielilor  de  judecată  ocazionate  de
prezenta Contestaţie, în temeiul dispoziţiilor art. 278 alin. 8 din OUG nr.
34/2006.
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Prin  adresa  nr.  294/28.03.2016,  înregistrată  la  Consiliu  sub  nr.
8851/29.03.2016,  SC FRASINUL SRL,  în  calitate  de lider  al  asocierii  SC
FRASINUL SRL - SC SMA CONSTRUCT SRL, cu sediul în Sat Anieş, Comuna
Maieru  nr.  59,  judeţul  Bistriţa-Năsăud,  reprezentată  convenţional  prin
S.C.P.A.  Ceparu  şi  Irimia,  cu  sediul  în  Bucureşti,  str.  Dr.  Grigore
Romniceanu nr. 3C, sector 5, a formulat cerere de intervenţie, prin care a
solicitat în principal, admiterea excepţiei lipsei de interes a contestatoarei şi
respingerea contestaţiei ca fiind lipsită de interes, în subsidiar, pe fondul
cauzei,  respingerea  contestaţiei  ca  nefondată,  precum  şi  obligarea
contestatoarei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest litigiu.

În baza legii şi a documentelor depuse de părţi,
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

DECIDE:

Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de către  asocierea SC
RECORD SRL – SC PLAN CONTUR SRL, prin SC RECORD SRL, în calitate de
lider al asocierii,  în contradictoriu cu autoritatea contractantă COMPANIA
NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII. 

Admite  cererea  de  intervenţie  formulată  de  SC FRASINUL  SRL,  în
calitate de lider al asocierii SC FRASINUL SRL - SC SMA CONSTRUCT SRL.

Admite cererea SC FRASINUL SRL de obligare a contestatoarei la plata
cheltuielilor efectuate în cursul soluţionării contestaţiei de către intervenient
şi obligă asocierea contestatoare la plata către SC FRASINUL SRL a sumei
de 4.359 lei.

Dispune continuarea procedurii de atribuire în cauză.
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi.
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de

10 zile de la comunicare.
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