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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,
cu modificările și completările ulterioare, Consiliul adoptă
următoarea

DECIZIE

Nr. 2022 / C2 / 2153
Data: 03.11.2020
Prin contestația înregistrată la Consiliu sub nr. 42946/05.10.2020,
formulată de ASTRA VAGOANE CĂLĂTORI SA, cu sediul în Arad, str.
Petru Rareș nr. 1-3, județul Arad, înregistrat la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/536/1998, cod fiscal
10966616, reprezentată convențional prin SCA ȚUCA ZBÂRCEA &
ASOCIAȚII, cu sediul procesual ales în București, Șos. Nicolae Titulescu
nr. 4-8, Clădirea American House, intrarea Aripa de Vest, et. 8, sector
1, împotriva deciziei de anulare a procedurii de atribuire publicată în
SEAP la data de 23.09.2020, emisă de către AUTORITATEA PENTRU
REFORMA FEROVIARĂ, cu sediul în București, B-dul Dinicu Golescu nr.
38, sector 1, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii
de licitație deschisă, organizată în vederea atribuirii contractului de
furnizare având ca obiect „Achiziționarea a 20 de rame electrice interregionale noi, denumite RE-IR și achiziționarea serviciilor de
mentenanță și reparații necesare funcționării respectivelor trenuri”, cod
CPV 34620000-9-Material rulant (Rev.2), s-a solicitat anularea deciziei
autorității contractante de anulare a procedurii de atribuire, publicată în
SEAP la data de 23.09.2020, a tuturor actelor prin care autoritatea
contractantă a aplicat această decizie, respectiv a operațiunilor
administrative prin care autoritatea contractantă a „provocat” decizia
anulării procedurii, a oricăror acte subsecvente acestei „manifestări de
voință”, obligarea autorității contractante la luarea tuturor măsurilor și
efectuarea tuturor actelor și operațiunilor administrative complete
pentru
punerea
în
aplicare
a
deciziei
CNSC
nr.
1

1612/C2/1711/09.09.2020 în termen de 1 zi de la pronunțarea deciziei
în prezentul dosar.
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,
CONSILIUL DECIDE:
În temeiul dispozițiilor art. 26 alin. (6) din Legea nr. 101/2016,
respinge, ca rămasă fără obiect, contestația formulată de ASTRA
VAGOANE CĂLĂTORI SA, în contradictoriu cu AUTORITATEA PENTRU
REFORMA FEROVIARĂ, în calitate de autoritate contractantă.
Prezenta decizie este obligatorie pentru părți, în conformitate cu
dispozițiile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 101/2016.
Împotriva prezentei se poate formula plângere, în termen de 10 zile
de la comunicare pentru părțile cauzei, respectiv de la data luării la
cunoștință de către alte persoane vătămate, în temeiul art. 29 din
Legea nr. 101/2016.
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