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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. 989/C8/684
Data: 21.03.2013
Prin contestaţia nr. MRR-668 din 21.02.2013, înregistrată la
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 6134 din
22.02.2013, depusă de S.C. MARTIN ROSE ROMANIA S.R.L., cu
sediul în Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 57, judeţul Timiş,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J35/576/1993,
CUI 3287299, lider al asocierii S.C. MARTIN ROSE ROMANIA S.R.L. S.C. VEGA 93 S.R.L. - MARTIN ROSE GmbH&Co.KG - S.C. FENE
GRUP S.A., împotriva deciziei de declarare câştigătoare a ofertei
asocierii S.C. Viarom Construct S.A. - S.C. Mari Vila Com S.R.L. S.C. Conest S.A. - S.C. Vectra Service S.R.L. emisă de către
MUNICIPIUL IAŞI, cu sediul în Iaşi, b-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.
11, judeţul Iaşi, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul
procedurii de licitaţie deschisă organizată în vederea atribuirii
contractului de achiziţie publică având ca obiect „Lucrări de
construire pentru proiectul «Dezvoltare şi reabilitare arteră
funcţională Sud - Municipiul Iaşi»”, s-a solicitat admiterea
contestaţia şi ca urmare:
- anularea deciziei privind desemnarea ofertei câştigătoare şi a
raportului procedurii;
- reluarea procedurii de atribuire cu reevaluare tuturor ofertelor
depuse;

- în subsidiar, anularea procedurii de achiziţie publică dacă se va
aprecia că remedierea actelor care afectează procedura de atribuire
este insuficientă.
Prin cererea de asociere la contestaţie nr. 3865 din 21.02.2013,
înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr.
6135 din 22.02.2013, depusă de MARTIN ROSE GmbH&Co.KG, cu
sediul în Germania, D - 34123 KASSEL, Lilienthalstr. 27, înregistrată
la Curtea de Jurisdicţie - District Kassel cu nr. HRA 8712, având
domiciliul ales pentru corespondenţă în Timişoara, b-dul Liviu
Rebreanu nr. 57, judeţul Timiş, membru al asocierii S.C. MARTIN
ROSE ROMANIA S.R.L. - S.C. VEGA 93 S.R.L. - MARTIN ROSE
GmbH&Co.KG - S.C. FENE GRUP S.A., se solicită admiterea
contestaţiei şi:
- anularea deciziei privind desemnarea ofertei câştigătoare şi a
raportului procedurii;
- în subsidiar, anularea procedurii de achiziţie publică dacă se va
aprecia că remedierea actelor care afectează procedura de atribuire
este insuficientă.
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:
În baza art. 278 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, cu modificările şi completările
ulterioare, pentru considerentele evocate în motivare, admite în
parte contestaţia formulată de către S.C. MARTIN ROSE ROMÂNIA
S.R.L. şi asocierea la contestaţie depusă de MARTIN ROSE
GmbH&Co.KG, respectiv capetele de cerere privind:
- anularea deciziei privind desemnarea ofertei câştigătoare;
- anularea raportului procedurii;
- reluarea procedurii de atribuire, cu reanalizarea ofertei depusă
de asocierea SC VIAROM CONSTRUCT SA – SC MARI VILA COM SRL
– SC CONEST SA – SC VECTRA SERVICE SRL.
Anulează raportul procedurii nr. 406/24.01.2013 şi adresele
de comunicare a rezultatului procedurii, ca acte subsecvente.
În baza art. 278 alin. (2) şi (4) din ordonanţa de urgenţă,
obligă autoritatea contractantă ca, de la primirea deciziei Consiliului,
într-un termen care nu va fi mai scurt decât termenul de exercitare a
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căii de atac împotriva deciziei Consiliului, aşa cum este prevăzut la
art. 281 alin. (1), să reanalizeze oferta depusă de asocierea SC
VIAROM CONSTRUCT SA – SC MARI VILA COM SRL – SC CONEST SA
– SC VECTRA SERVICE SRL, cu respectarea dispoziţiilor legale şi a
celor evocate în motivare.
Obligă
autoritatea
contractantă
să
comunice
tuturor
participanţilor încă implicaţi în procedura de atribuire măsurile luate
în baza prezentei decizii.
În baza art. 278 alin. (5) din OUG nr. 34/2006, pentru
considerentele evocate în motivare, respinge ca nefondat, atât
capătul de cerere privind reevaluarea ofertelor depuse în procedură,
cu excepţia ofertei depusă de asocierea SC VIAROM CONSTRUCT SA
– SC MARI VILA COM SRL – SC CONEST SA – SC VECTRA SERVICE
SRL, cât şi cel subsidiar, din contestaţia depusă de S.C. MARTIN
ROSE ROMÂNIA S.R.L. şi asocierea la contestaţie depusă de MARTIN
ROSE GmbH&Co.KG, vizând anularea procedurii de atribuire.
În baza art. 278 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă, dispune
continuarea procedurii de achiziţie publică, cu respectarea celor
decise anterior.
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu
dispoziţiile art. 280 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2006, aprobată prin Legea nr. 337/2006.
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen
de 10 zile de la comunicare potrivit art. 281 alin. (1) din ordonanţa
de urgenţă.
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