În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) și ale art. 27
alin. (1) 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

DECIZIE

Nr. 1714/C3/1628
Data: 06.08.2021
Prin contestația fără număr de înregistrare la emitent, înregistrată
la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor sub nr.
34214/02.07.2021, înaintată de ANA INVEST & RESEARCH SRL, cu
sediul în Bistrița-Năsăud, str. Vasile Goldiș, nr. 3, județul Bistrița,
înregistrată în registrul comerțului sub nr. J6/1118/2019, având CUI
41568246, reprezentată legal prin administrator Rus Silviu și
convențional de avocat Monica Ballaciu, formulată împotriva rezultatului
procedurii de licitație deschisă – Lot 1, organizată în vederea atribuirii
unui contract de Achiziție de echipamente/dispozitive medicale și
materiale de protecție sanitară aferente proiectului “SPRIJIN PENTRU
ȘCOLILE DIN MUNICIPIUL BISTRIȚA”, SMIS 143288 – Lot 1 –
Nebulizator 134 bucăți și Consumabile pentru nebulizator 33.320 litri, de
autoritatea contractantă MUNICIPIUL BISTRIȚA, cu sediul în Bistrița –
Năsăud, str. Piața Centrală, nr. 6, județul Bistrița, inițiată prin publicarea
în SEAP a anunțului nr. CN1028172 la 05.02.2021, s-a solicitat: anularea
raportului procedurii nr. 54441/25.06.2021 în partea ce privește lotul 1,
anularea actelor subsecvente raportului procedurii, anularea proceselorverbale intermediare, anularea adresei nr. 54569/25.06.2021 privind
comunicarea rezultatului procedurii, obligarea autorității contractante la
reevaluarea ofertelor clasate pe locurile 1, 2, 3 și 4, reevaluarea ofertei
SIGNAL SPECTRUM SRL, din punct de vedere financiar și tehnic, precum
și anularea deciziei de desemnare a ofertei clasate pe locul I.
Prin adresa fără număr de înregistrare la emitent, înregistrată la
Consiliul
Național
de
Soluționare
a
Contestațiilor
sub
nr.
36181/13.07.2021, AZERA TRADE SRL, cu sediul în București, str.
Pescărușului, nr. 7, bl. B26, parter, sc. 1, ap. 6, sector 2, înregistrată în
registrul comerțului sub nr. J40/4751/2008, având CUI 23505002,
reprezentată legal de administrator Cazan Sergiu–Marian, a transmis o
cerere de intervenție voluntară, prin care solicită: admiterea cererii de
intervenție, admiterea contestației formulate de către ANA INVEST &
RESEARCH SRL împotriva rezultatului procedurii pentru Lotul 1, în partea
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în ce privește doar oferta câștigătoare, depusă de SIGNAL SPECTRUM
SRL și respingerea motivelor de contestare care vizează oferta sa.
Prin adresa fără număr de înregistrare la emitent, înregistrată la
Consiliul
Național
de
Soluționare
a
Contestațiilor
sub
nr.
36595/15.07.2021, SOCADANCE MD SRL, cu sediul în Pitești, str. Calea
Craiovei, bl. 40 bis, sc. C, ap. 10, județul Dolj, înregistrată în registrul
comerțului sub nr. J03/271/2006, având CUI 18392942, reprezentată
legal de administrator Sorin–Costinel Popescu, a transmis o cerere de
intervenție voluntară, prin care precizează că susține pretențiile
reclamantului ANA INVEST & RESEARCH SRL.
Contestația și cererile de intervenție vor fi soluționate în condițiile
prevăzute la art. 17 alin. (2) și (3) din Legea nr. 101/2016.
CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR,
asupra cauzei de față, constată următoarele:
Pentru aceste motive,
în baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar,
cu majoritate de voturi,
CONSILIUL DECIDE:
Admite în principiu cererile de intervenție principală, formulate de
SOCADANCE MD SRL și AZERA TRADE SRL.
Respinge excepția de inadmisibilitate a contestației ANA INVEST &
RESEARCH SRL, formulată de autoritatea contractantă MUNICIPIUL
BISTRIȚA, ca nefondată.
Admite contestația ANA INVEST & RESEARCH SRL, în partea privind
anularea actualului rezultat al procedurii inițiate prin publicarea în SEAP
a anunțului nr. CN1028172/05.02.2021, privind oferta desemnată
câștigătoare a Lotului 1, consemnat în raportul procedurii nr. 54441 din
25.06.2021 și în adresa nr. 54569 din 25.06.2021, ca act subsecvent
primului.
Obligă autoritatea contractantă la reevaluarea ofertei amintite, în
privința deținerii certificatului de conformitate solicitat în caietul de
sarcini, în 15 zile, conform cu cele reținute în motivarea de mai sus.
Respinge, ca nefondată, cererea contestatoarei de reevaluare a
propriei oferte și a celor situate pe locurile 2 și 3.
Respinge cererile de intervenție principală, ca inadmisibile, pentru
lipsa cauțiunii.
Prezenta decizie este obligatorie, dar împotriva ei se poate formula
plângere, în termen de 10 zile de la comunicare, conform prevederilor
art. 28 alin. (1) și art. 29 din Legea nr. 101/2016.
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PREȘEDINTE,

MEMBRU,

OPINIE SEPARATĂ,

MEMBRU,

Redactat practicaua deciziei,
Nicoleta PÎRVAN

Redactată în 6 exemplare originale, conține 22 pagini.
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