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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. 1114/C7/1108
Data: 24.06.2016
Prin contestaţia nr. 204/23.05.2016, înregistrată la Consiliul Naţional de
Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 15938/25.05.2016, formulată de către
S.C. BMC TRUCK & BUS S.A., cu sediul în Ciorogârla, Şos. Bucureşti nr. 24,
jud. Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J23/190/2002,
CUI RO 14442959, reprezentată legal de jurist Silvia Colacea, împotriva
comunicării rezultatului procedurii nr. 51399/13.05.2016, emisă de către
MUNICIPIUL IAŞI, cu sediul în Iaşi, B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 11, jud.
Iaşi, cod poştal 700064, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul
procedurii de atribuire, prin licitaţie deschisă, a contractului de achiziţie
publică de furnizare având ca obiect „Autobuze cu podea joasă”, cod CPV
34121400-5 – Autobuze cu podea joasă (Rev.2), se solicită anularea
rezultatului procedurii, comunicat prin adresa nr. 51399/13.05.2016,
„anularea actelor subsecvente care au stat la baza emiterii acestuia” şi
reevaluarea ofertei depusă de S.C. ANADOLU AUTOMOBIL ROM S.R.L.
Prin cererea de intervenţie în interes propriu nr. 16809/31.05.2016,
înregistrată la C.N.S.C. cu nr. 16650/01.06.2016, formulată de către S.C.
ANADOLU AUTOMOBIL ROM S.R.L., cu sediul în Ciolpani, Şos. Bucureşti –
Ploieşti nr. 110, jud. Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr.
J23/1349/2006, CUI RO 1442959, reprezentată legal prin director general
Maria Mgdalena Pesu şi consilier juridic Potecă Cornel, se solicită admiterea
cererii de intervenţie în interes propriu, respingerea, ca nefondată şi
netemeinică, a contestaţiei depusă de S.C. BMC TRUCK & BUS S.A. şi, pe
cale de consecinţă, continuarea procedurii de atribuire.
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

1

DECIDE :
Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de către S.C. BMC
TRUCK & BUS S.A., cu sediul în Ciorogârla, Şos. Bucureşti nr. 24, jud. Ilfov,
în contradictoriu cu MUNICIPIUL IAŞI, cu sediul în Iaşi, B-dul Ştefan cel Mare
şi Sfânt nr. 11, jud. Iaşi, cod poştal 700064.
Admite cererea de intervenţie formulată de către S.C. ANADOLU
AUTOMOBIL ROM S.R.L., cu sediul în Ciolpani, Şos. Bucureşti – Ploieşti nr.
110, jud. Ilfov.
Dispune continuarea procedurii de achiziţie publică.
Obligatorie.
Împotriva prezentei decizii, se poate formula plângere, în termen de 10
zile de la comunicare.
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