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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

Nr.

DECIZIE

1646/C3/1805-1817
Data: 23.09.2016

Prin contestaţiile FN (fără număr de înregistrare la emitent),
înregistrate la CNSC sub numerele 25430/19.08.2016, respectiv
25552/22.08.2016, înaintate de (1) SC KASDUM - GF SRL, cu sediul
social în Timişoara, Intrarea Lugojului nr. 15A, et. 1, judeţul Timiş şi
adresa de corespondenţă la punctul de lucru din Drobeta Turnu Severin,
bdul. Nicolae lorga nr. 2B, judeţul Mehedinţi, înmatriculată la Oficiul
Registrului Comerţului sub nr. J35/2124/2015, având CUI R030953262,
reprezentată prin SCPA Petrov & Mihet şi de (2) GARDEN CENTER GRUP
SRL, cu sediul în Măgurele, str. Atomiştilor nr. 127-135, judeţul Ilfov,
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J23/614/2015,
având CUI 15148952, reprezentată legal prin Olteanu Ion – Administrator
şi convenţional prin ALEXE ROSITA MĂDĂLINA - CABINET DE AVOCAT, cu
sediul ales pentru comunicarea tuturor actelor de procedură în Bucureşti,
Aleea Barajul Dunării nr. 4, Bl. M38, sc. 1, et. 1, ap. 7, sector 3,
formulate împotriva rezultatului procedurii de atribuire emis de
MUNICIPIUL TIMIŞOARA, cu sediul în Timişoara, bd. C. D. Loga nr. 1,
judeţul Timiş, în calitate de autoritate contractantă în procedura, cerere
de oferte, cu etapă finală de licitaţie electronică, organizată în vederea
atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect „Modernizare
Parc Scudier (Central)”, cu invitaţie de participare nr. 387883, publicată
în SEAP la 05.05.2016, s-a solicitat Consiliului:
- anularea adresei nr. AP 2016-000.380/18.08.2016, anularea
comunicării rezultatului procedurii nr. AP2016-298/12.08.2016, a
raportului procedurii de atribuire şi a tuturor actelor subsecvente,
anularea atribuirii contractului către ofertantul declarat câştigător,
anularea rezultatului fazei finale electronice, reevaluarea ofertei depuse,
inclusiv reorganizarea fazei finale electronice (de către SC KASDUM - GF
SRL);
- anularea raportului procedurii de atribuire şi a tuturor actelor
subsecvente acestuia (inclusiv a adresei de comunicare a rezultatului
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procedurii nr. AP2016-295/12.08.2016), reevaluarea ofertei aparţinând
Asocierii formate din Lovrintim SRL, în calitate de lider şi Rogera Prest
Com SRL, în calitate de asociat, de la etapa stabilirii admisibităţii ei şi, pe
cale de consecinţă, declararea acesteia ca inacceptabilă/neconformă,
stabilirea şi comunicarea unui nou rezultat al procedurii de atribuire, cu
respectarea dispoziţiilor legale în materie (de către GARDEN CENTER
GRUP SRL).
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi,
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
DECIDE:
Conexează cele două contestaţii.
Admite, în parte, contestaţia SC KASDUM - GF SRL, privitor la oferta
sa şi, în consecinţă, anulează decizia de respingere a ofertei sale,
cuprinsă în raportul procedurii de atribuire nr. SC2016-19927/12.08.2016
şi în adresa nr. AP 2016-000.298/12.08.2016, ca act subsecvent
primului, şi obligă autoritatea la reevaluarea ofertei, conform celor
reţinute în motivarea ce urmează.
Respinge contestaţia SC KASDUM - GF SRL privitor la desemnarea
ofertei câştigătoare şi la oferta clasată pe locul 2, parte, ca inadmisibilă şi
parte, ca nefondată, pentru motivele arătate mai jos.
Respinge solicitarea de reorganizare a etapei de licitaţie electronică,
ca nefondată.
Admite, în parte, contestaţia SC GARDEN CENTER GRUP SRL şi
dispune anularea rezultatului procedurii, privitor la desemnarea ofertei
câştigătoare (aparţinând SC LOVRINTIM SRL), cuprins în raportul
procedurii şi în adresa nr. AP2016-295/12.08.2016, ca act subsecvent
primului, şi obligă autoritatea contractantă la reevaluarea ei.
Respinge cererea de anulare în tot a raportului procedurii de
atribuire, precum şi cererea de respingere a ofertei SC LOVRINTIM SRL şi
cea de stabilire a unui nou rezultat, ca nefondate.
Obligă autoritatea contractantă la continuarea procedurii, prin
luarea măsurilor mai sus arătate, în maxim 20 zile de la primirea deciziei.
Împotriva prezentei decizii, ce este obligatorie pentru părţi, se
poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare.
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