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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, cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE

Nr. 1002/C11/946
Data: 24.06.2019
Prin contestația înregistrată la Consiliul Național de Soluționare
a Contestațiilor cu nr. 19595/27.05.2019, formulată de asocierea
ELF ROAD SRL – D&C GARDEN DESIGN SRL, prin liderul de asociere
ELF ROAD SRL cu sediul în Timișoara, str. Rapsodiei nr. 20A, județul
Timiș și cu adresă de corespondență în Timișoara , str. Rigoletto nr.
2, parter, ap. 1, județul Timiș, înregistrată la Registrul Comerțului
sub nr. J35/1879/2002, având CUI 15024695, atribut fiscal RO,
reprezentată legal de Hașaș Elena Carmen – administrator, împotriva
documentului nr. SC 2019- 12290/20.05.2019 emis de către
MUNICIPIUL TIMIȘOARA, în calitate de autoritate contractantă, cu
sediul în Timișoara, B-dul C. D. Loga nr. 1, județul Timiș, în cadrul
procedurii de licitație deschisă, organizată în vederea atribuirii
contractului având ca obiect „EXECUȚIE LUCRĂRI LA OBIECTIVUL DE
INVESTIȚIE – MODERNIZAREA PARCULUI CETĂȚII (CIVIC)”, s-a
solicitat:
- anularea documentului nr. 12290/20.05.2019;
- obligarea autorității contractante la anularea parțială a
rapoartelor intermediare nelegale, a raportului procedurii nr.
12290/20.05.2019, precum și a înscrisurilor subsecvente/
concomitente cu acesta ca fiind nelegale și netemeinice,
respectiv cu privire la declararea ofertei TT & CO SOLARIA
GRUP SRL ca fiind câștigătoare a procedurii;
- declararea ofertei TT & CO SOLARIA GRUP SRL ca
inadmisibilă și respingerea ei;
- stabilirea ofertei câștigătoare prin aplicarea criteriului de
atribuire dintre ofertele admisibile.

Pentru aceste motive,
în bază legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar,
CONSILIUL DECIDE:
Admite, în parte, contestația formulată de ELF ROAD @n
contradictoriu cu MUNICIPIUL TIMIȘOARA, în referire la critica
privind lipsa documentelor care confirmă atestarea/autorizarea TT &
CO SOLARIA GRUP SRL în vederea executării lucrărilor electrice,
date fiind dispozițiile Ordinului nr. 45/2016 privind aprobarea
Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care
proiectează, execută şi verifică instalații electrice și anulează
raportul procedurii nr. 12290/20.05.2019, în ceea ce privește oferta
depusă de TT & CO SOLARIA GRUP SRL, adresa nr.
12290/20.05.2019 și toate celelalte acte subsecvente. Obligă
autoritatea contractantă ca, în termen de 10 zile de la primirea
prezentei, să reevalueze oferta TT & CO SOLARIA GRUP SRL, cu
solicitarea de clarificări, potrivit considerentelor prezentei decizii și
dispozițiilor legale în materia achizițiilor publice.
Respinge, ca nefondate, celelalte critici din contestația depusă
de ELF ROAD SRL.
Prezenta decizie este obligatorie pentru părți.
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în
termen de 10 zile lucrătoare de la comunicare pentru părțile cauzei,
respectiv de la data luării la cunoștință de către alte persoane
vătămate.
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