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În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) 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. 323/C8/307
Data: 06.03.2019
Prin contestația înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a
Contestațiilor cu nr. 7442/27.02.2019, completată prin adresa
înregistrată la CNSC sub nr. 7443/27.02.2019, formulată de SC G&S
TOURS SRL, cu sediul în Oraș Voluntari, str. Florilor nr. 41, județul
Ilfov, înregistrată în Registrului Național al Comerțului sub nr.
J23/461/2005, având CF 17305247, reprezentată legal de Costin Andrei
Miron, împotriva documentației de atribuire, formată din fișa de date a
achiziției, caietul de sarcini, Programul de transport și circulație anexa
1, Cerințe tehnice pentru operatori anexa 2, Mijloace de transport
anexa 4, anexa 4.1, emisă de ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI ILFOV, cu
sediul în București, Bd. Octavian Goga nr. 2, CCIR Business Center
București, sector 3, în calitate de entitate contractantă, în cadrul
procedurii competitivă cu negociere, organizată în vederea atribuirii
contractului de achiziție publică de servicii având ca obiect "DELEGARE
SERVICII DE TRANSPORT PUBLIC DE CĂLĂTORI ÎN MUNICIPIUL
BUCUREŞTI ȘI JUDETUL ILFOV, PE 20 DE TRASEE GRUPATE ÎN 4
LOTURI”, s-a solicitat anularea următoarelor documente: fișa de date a
achiziției, caietul de sarcini, Programul de transport și circulație anexa
1, Cerințe tehnice pentru operatori anexa 2, Mijloace de transport
anexa 4, anexa 4.1 .
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Pentru aceste motive,
în baza legii şi a mijloacelor de probă aflate la dosar,
CONSILIUL DECIDE:
Respinge contestaţia formulată de SC G&S TOURS SRL, pentru
neconstituirea cauțiunii.
Obligatorie.
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen
de 10 zile lucrătoare de la comunicare pentru părţile cauzei, respectiv
de la data luării la cunoştinţă de către alte persoane vătămate.
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