CONSILIUL NAŢIONAL DE
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
C. N. S. C.
Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084
Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 ; +4 021 8900745 „

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. 192/C1/5191,5255
Data: 16.01.2013
Pe rolul CNSC au fost înregistrate, sub nr. 36072/16.11.2012 şi nr.
36428/19.12.2012, contestaţiile formulate de SC MARTIN ROSE
ROMANIA SRL şi SC TED CONSTRUCT SRL, referitoare la procedura de
atribuire, prin „licitaţie deschisă”, a contractului de achiziţie publică de
lucrări având drept obiect: „Dezvoltare arteră funcţională SUDMunicipiul Iaşi”, cod CPV: 45233000-9; 45111291-4; 45221000-2;
45234000-6; sursa de finanţare: „Buget local:2%, Buget de stat:
17,65%; Fonduri structurale: 80,35%”, organizată de autoritatea
contractantă PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAŞI, cu sediul în Municipiul Iaşi,
Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, Nr. 11, Judeţul Iaşi.
Prin contestaţia nr. MRR-524/15.11.2012, înregistrată la CNSC cu
nr. 36072/16.11.2012, formulată de SC MARTIN ROSE ROMANIA SRL,
lider al asocierii SC MARTIN ROSE SRL, SC VEGA 93 SRL, MARTIN ROSE
GmbH&Co.KG, SC FENE GRUP SA, cu sediul în Municipiul Timişoara,
Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 57, Judeţul Timiş, având CUI 2897361,
înregistrată la ORC sub nr. J/12/5159/1992, reprezentată legal de
Director general Zudor Ludovic, împotriva adresei de comunicare a
rezultatului procedurii nr. 103910/09.11.2012, s-a solicitat: anularea
deciziei prin care oferta depusă de contestator a fost respinsă ca
neconformă; anularea actului prin care a fost declarată oferta
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câştigătoare a procedurii, anularea raportului procedurii, şi în subsidiar
anularea procedurii de atribuire.
Prin contestaţia nr. 3364/19.11.2012, înregistrată la CNSC cu nr.
36428/19.11.2012, formulată de SC TED CONSTRUCT SRL, lider al
Asocierii SC TED CONSTRUCT SRL – SC STAR T&D SRL – SC ROAD
CONSTRUCTION DEPARTMENT OTGM N°1 SRL, cu sediul în Municipiul
Iaşi, Strada Atelierului, Nr. 1, Judeţul Iaşi, împotriva adresei de
comunicare a rezultatului procedurii nr. 103922/09.11.2012, s-a
solicitat: anularea comunicării rezultatului procedurii, precum şi a
actelor subsecvente acesteia; constatarea netemeiniciei motivelor de
respingere ca neconformă a ofertei contestatorului şi continuarea
procedurii din faza stabilirii ofertelor admisibile.
Prin adresa nr. 2850/27.11.2012, înregistrată la CNSC sub nr.
37834/28.11.2012, SC VIAROM CONSTRUCT SA, lider al Asocierii SC
VIAROM CONSTRUCT SA – SC MARI VILA COM SRL – SC CONEST SA –
SC VECTRA SERVICE SRL, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Strada
Glucozei, Nr. 37-39, Tronson 1, Parter, Sector 2, având CUI 13743074,
formulează înscrisul intitulat CERERE DE INTERVENŢIE prin care solicită
în principiu admiterea cererii sale de intervenţie; respingerea
contestaţiilor formulate ca fiind neteinice şi nelegale; menţinerea actelor
întocmite în cadrul procedurii de către autoritatea contractantă ca
temeinice şi legale, şi pe cale de consecinţă continuarea procedurii de
atribuire.
Conform prevederilor art. 273, alin. (1) din OUG nr. 34/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, contestaţiile care fac obiectul
dosarelor nr. 4916/2012 şi nr. 5285/2012, au fost conexate pentru a se
pronunţa o soluţie unitară, deoarece acestea sunt formulate în cadrul
aceleiaşi proceduri de atribuire.
În baza documentelor depuse de părţi,
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
DECIDE:
Respinge excepţiile tardivităţii şi lipsei de interes, invocate de către
autoritatea contractantă şi intervenient, faţă de contestaţia formulată
de către SC MARTIN ROSE ROMÂNIA SRL.
Admite, în parte (numai în ceea ce priveşte criticile aferente ofertei
desemnate câştigătoare), contestaţia formulată de SC MARTIN ROSE
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ROMANIA SRL în contradictoriu cu autoritatea contractantă PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI IAŞI, astfel:
admite solicitarea cu privire la anularea actului prin care a fost
declarată oferta câştigătoare;
obligă autoritatea contractantă la anularea raportului procedurii
de atribuire nr. 103894/09.11.2012 şi a tuturor documentelor
subsecvente, inclusiv a adreselor de comunicare a rezultatului
procedurii de atribuire atribuire nr. 103910/09.11.2012 şi
103922/09.11.2012, reevaluarea ofertelor şi desemnarea ofertei
câştigătoare cu respectarea prevederilor art. 82 alin. (1) din HG
925/2006, coroborat cu art. 200 din OUG 34/2006, conform
motivării aferente;
respinge, ca nefondat, capătul de cerere privind „anularea
deciziei prin care oferta depusă de contestator a fost respinsă ca
neconformă”;
respinge, ca nefondat, capătul de cerere referitor la anularea
procedurii de atribuire, apreciind, în acest sens, că este posibilă
continuarea procedurii de atribuire cu respectarea principiilor
statuate la art. 2 alin. (2) din OUG 34/2006, prin măsurile de
remediere dispuse.
Pe cale de consecinţă, respinge, ca nefondată, cererea de
intervenţie formulată de SC VIAROM CONSTRUCT SA.
Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de SC TED
CONSTRUCT SRL în contradictoriu cu autoritatea contractantă PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI IAŞI.
Dispune continuarea procedurii de atribuire în cauză.
Măsurile anterior dispuse vor fi duse la îndeplinire în termen de 10
(zece) zile de la comunicarea prezentei.
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu
prevederile art. 280 alin. (1) şi (3) din OUG nr. 34/2006, cu modificările
şi completările ulterioare.
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de
10 zile de la comunicare.
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