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În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) din Legea nr.
101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de
atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor
sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune
de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea
Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, Consiliul
adoptă următoarea

ÎNCHEIERE
Nr. 286/C8/231, 233
Data: 20.02.2019
Privind scoaterea de pe rolul C.N.S.C. a:
1. Dosarului nr.231/2019, având ca obiect soluționarea contestației
înregistrată la Consiliu sub nr.5883/15.02.2019, depusă de SC VESTA
INVESTMENT SRL, cu sediul social în Otopeni, Calea Bucureștilor nr.1,
județul Ilfov, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.J23/623/2002,
având CUI RO 5891142, reprezentată legal prin Radu Ștefan SpireaAndrei - Director General și convențional prin SCPA Ceparu și Irimia, cu
sediul în București, Str.Dr.Grigore Romniceru nr.3C, sector 5, unde se
vor comunica toate actele de procedură, împotriva rezultatului procedurii
de atribuire comunicat cu adresa nr.3857/05.02.2019, aferent loturilor 1,
2, 3 și 6, emis de ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI, cu sediul în
București, Str.Domnița Ancuța nr.1, sector 1, în calitate de autoritate
contractantă, în cadrul procedurii de atribuire, prin licitație deschisă,
organizată în vederea încheierii acordului-cadru având ca obiect
„Proiectare și execuție semnalizare rutieră orizontală și verticală
pe străzile aflate în Municipiul București”, prin care s-a solicitat:
„- Anularea adresei nr.3857/05.02.2019, precum și a tuturor
actelor care au stat la baza stabilirii rezultatului procedurii aferent
loturilor 1, 2, 3 și 6;
1

-Anularea raportului procedurii de atribuire nr.3848/05.02.2019 și
a tuturor actelor subsecvente acestuia, în partea ce privește rezultatul
loturilor 1, 2, 3 și 6;
-Anularea deciziei autorității contractante prin care au fost
declarate admisibile și câștigătoare ofertele depuse de:
- Asocierea DUMAVA SEMNALIZARE S.R.L. – GIROD SEMNALIZARE
RUTIERĂ S.R.L. – CONSITRANS S.R.L. – EURO CONSTRUCT TRADING 98
S.R.L, pentru loturile 1, 3 și 6;
- Asocierea EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L. – CONSITRANS
S.R.L. – DUMAVA SEMNALIZARE S.R.L., pentru lotul 2;
-Obligarea autorității contractante la reluarea procedurii de
atribuire și la verificarea admisibilității ofertelor desemnate câștigătoare
în cazul loturilor 1, 2, 3 și 6.
2. Dosarului nr.233/2019, având ca obiect soluționarea contestației
înregistrată la Consiliu sub nr.5948/18.02.2019, depusă de S.C. ANDUNA
SERVIMOB S.R.L., cu sediul în București, Str.Virgiliu nr.55-57, sector 1,
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.J40/6053/1997, având CUI
RO9666682, în calitate de lider al Asocierii formată din S.C. ANDUNA
SERVIMOB S.R.L. și S.C. KOMORA S.R.L., reprezentată legal prin
administrator Marius Drăguț și convențional prin avocat Beatrice Ilioiu,
cu sediul în București, Str.Știrbei Vodă nr.126, corp A, ap.1, sector 1,
unde se vor comunica toate actele de procedură, împotriva rezultatului
procedurii de atribuire comunicat cu adresa nr.3856/05.02.2019, aferent
loturilor 4 și 5, emis de aceeași autoritate contractantă, în cadrul
aceleiași proceduri de atribuire, prin care s-a solicitat:
„- (...) anularea adresei de comunicare a rezultatului procedurii
nr.3856 din 05.02.2019 și anularea în parte a raportului procedurii
nr.3848 din data de 05.02.2019, în ceea ce privește oferta declarată
admisibilă și câștigătoare pentru loturile 4 și 5, respectiv oferta depusă
de Asocierea S.C. EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L. – S.C.
CONSITRANS S.R.L. – S.C. DUMAVA SEMNALIZARE S.R.L.;
- (...) obligarea autorității contractante la reevaluarea ofertei
câștigătoare Asocierea S.C. EURP CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L., S.C.
CONSITRANS S.R.L. și S.C. DUMAVA SEMNALIZARE S.R.L., cu
respectarea prevederilor legale din materia achizițiilor publice și a
prevederilor documentației de atribuire”.
CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR,
constată următoarele:
Pentru aceste motive,
în baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar,
CONSILIUL DECIDE:
Scoate de pe rol dosarele nr.231/2019 și nr.233/2019, pe care le
trimite TRIBUNALULUI BUCUREȘTI – Secția a II a Contencios
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Administrativ și Fiscal, în vederea conexării cu dosarele nr.3862/3/2019
și nr.3865/3/2019, aflate pe rolul acestei instanțe.
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