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În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) şi ale art. 27
alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de
atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a
contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări
şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi
funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor,
Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE

Nr. 169/C3/25
Data: 30.01.2020
Prin contestația FN (fără număr de înregistrare la emitent),
înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor sub nr.
789/09.01.2020, înaintată de BRIARI'S IND SA, cu sediul în sat Cârcea,
comuna Cârcea, Calea București nr. 2, județul Dolj, înregistrată în
registrul comerțului sub nr. J16/2899/1992, CUI 2329485, reprezentată
convențional de Grigorescu, Ștefănică și Asociații SPARL, cu sediul
procesual ales în București, str. Dionisie Lupu nr. 33, cp 020021,
sectorul 2, formulată împotriva raportului procedurii și a comunicării
rezultatului procedurii nr. 64114/31.12.2019, acte emise de autoritatea
contractantă MUNICIPIUL GIURGIU, cu sediul în Giurgiu, str. București
nr. 49-51, cp 080444, județul Giurgiu, în calitate de autoritate
contractantă în procedura de licitație deschisă, organizată în vederea
încheierii unui acord-cadru de furnizare „Achiziția a 13 autobuze
alimentate cu gaz natural comprimat și a unui sistem de e-ticketing
destinate transportului public urban de călători în Municipiul Giurgiu”,
inițiată cu anunțul de participare nr. CN1014725, publicat în SEAP în
data de 04.09.2019, s-a solicitat:
- anularea deciziei prin care oferta sa a fost declarată
necâștigătoare, precum și a actelor subsecvente;
- anularea raportului procedurii și a tuturor actelor subsecvente,
în ceea ce privește declararea admisibilă și câștigătoare a ofertei
asocierii ANADOLU AUTOMOBIL ROM SRL - SUSTAINABLE URBAN
MOBILITY SOLUTIONS SRL;
- obligarea autorității contractante la reevaluarea ofertei sale,
prin aplicarea, în condiții de legalitate, a criteriului de atribuire;
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efectuarea unei expertize tehnice, în temeiul art. 68 din Legea
101/2016, coroborat cu prevederile art. 330-339 din Codul de procedură
civilă, cu privire la componenta tehnică referitoare la autonomia
produselor ofertate de asocierea ANADOLU AUTOMOBIL ROM SRL SUSTAINABLE URBAN MOBILITY SOLUTIONS SRL, în condițiile cerute de
caietul de sarcini și de algoritmului de calcul al criteriului de atribuire;
- suspendarea procedurii de atribuire, până la soluționarea
contestației.
Prin adresa FN (fără număr de înregistrare la emitent), înregistrată
la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor sub nr.
1837/16.01.2020, asocierea ANADOLU AUTOMOBIL ROM SRL SUSTAINABLE URBAN MOBILITY SOLUTIONS SRL, prin liderul ANADOLU
AUTOMOBIL ROM SRL, cu sediul în comuna Ciolpani, sat Ciolpani, șos.
București-Ploiești nr. 110, județul Ilfov, înregistrată în registrul
comerțului sub nr. J23/1349/2006, având CUI 13610337, reprezentată
legal de Maria Magdalena Pesu, a înaintat o cerere de intervenție
voluntară accesorie, în interesul autorității contractante, solicitând
Consiliului admiterea, în principiu, a cererii de intervenție, iar pe fondul
cauzei, respingerea contestației formulate de SC BRIARI'S IND SA, ca
“netemeinică și nefondată”, și menținerea rezultatului procedurii de
atribuire, și, pe cale de consecință, menținerea raportului procedurii și a
actelor subsecvente acestuia.
Contestația și cererea de intervenție vor fi soluționate împreună,
având în vedere dispozițiile art. 17 alin. (2) și (3) din Legea nr.
101/2016.
-

CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR,
asupra cauzei de fată, constată următoarele:
Pentru aceste motive,
în baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar,
CONSILIUL DECIDE:
Încuviințează, în principiu, cererea de intervenție accesorie
formulată de ANADOLU AUTOMOBIL ROM SRL, în interesul autorității
contractante.
Admite contestația formulată de BRIARI'S IND SA, în
contradictoriu cu MUNICIPIUL GIURGIU, și anulează Raportul procedurii
nr. 64107/30.12.2019 și actele subsecvente acestuia, privitor la actualul
rezultat. Totodată, obligă autoritatea contractantă la continuarea
procedurii, în termen de 15 zile de la primirea prezentei decizii, prin:

2

acordarea de 10 puncte componentei tehnice 1 – Autonomie,
ofertei BRIARI'S IND SA;
- solicitarea de clarificări asocierii ANADOLU AUTOMOBIL ROM
SRL - SUSTAINABLE URBAN MOBILITY SOLUTIONS SRL.
Respinge, ca nefondată, cererea de intervenție accesorie formulată
de ANADOLU AUTOMOBIL ROM SRL.
Respinge cererea contestatorului de suportare de către autoritatea
contractantă a cheltuielilor de judecată, nefiind probată efectuarea
acestor cheltuieli.
Prezenta decizie este obligatorie, dar împotriva ei se poate formula
plângere, în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicare, conform
prevederilor art. 28 alin. (1) și art. 29 din Legea nr. 101/2016.
-
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