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În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) şi ale art. 27
alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac
în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a
contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi
concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi
funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor,
Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE
Nr. 1282/C10/1384
Data:21.07.2016
Prin contestaţia nr. 8096/28.06.2016, înregistrată la Consiliul
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 19541/28.06.2016, depusă
de SC NEXTGEN COMMUNICATIONS SRL, cu sediul în municipiul Bucureşti,
şos. Bucureşti Ploieşti nr. 42-44, Clădirea Băneasa Business and
Technology Park, Corpul A2, et. 2, sector 1, având Număr de Înregistrare
la Oficiul Registrului Comerţului J40/11898/2008 şi Cod Unic de
Înregistrare 24166583, reprezentată prin director general Florin Petolea,
privind procedura de licitaţie deschisă cu faza finală de licitaţie electronică
pentru atribuirea acordului cadru de servicii având ca obiect „Servicii de
telecomunicaţii pentru Optimizarea şi Dezvoltarea Reţelei de Comunicaţii
Electronice a Companiei Naţionale Poşta Română” – lot 1, cod CPV
64210000-1, organizată de C.N. POŞTA ROMÂNĂ SA, cu sediul în
municipiul Bucureşti, bdul. Dacia nr. 140, et. 3-11, sector 2, în calitate de
autoritate contractantă, contestatorul a solicitat:
anularea deciziei autorităţii contractante de anulare a
procedurii pentru lotul 1, publicată în SEAP la data de 08.06.2016 şi, pe
cale de consecinţă obligarea autorităţii contractante la semnarea
contractului cu ofertantul câştigător;
în subsidiar, obligarea autorităţii contractante la eliminarea
menţiunii „Refuzul ofertantului de a semna contractul”, publicată în SEAP
odată cu decizia de anulare.
Pentru aceste motive,
în baza legii şi a mijloacelor de probă aflate la dosar,
CONSILIUL DECIDE:
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În temeiul prevederilor art. 26 alin. (2) şi (5) din Legea nr.
101/2016, admite contestaţia formulată de către SC NEXTGEN
COMMUNICATIONS SRL în contradictoriu cu C.N. POŞTA ROMÂNĂ SA şi
dispune:
- anularea notei justificative nr. 103/2401/08.06.2016 cuprinzand
decizia autorităţii contractante de anulare a procedurii pentru lotul 1,
publicată în SEAP la data de 08.06.2016, precum si a tuturor actelor
subsecvente acesteia.
- anularea deciziei de anulare a procedurii si a menţiunii „Refuzul
ofertantului de a semna contractul”, publicată în SEAP odată cu decizia de
anulare.
- continuarea procedurii pentru lotul 1, după îndeplinirea dispozitiilor
de mai sus, prin transmiterea de către autoritatea contractantă a invitatiei
la încheierea acordului-cadru şi a primului contract subsecvent către
ofertantul SC NEXTGEN COMMUNICATIONS SRL, invitatie cuprinzand
explicit si solicitarea prezentării acordului de subcontractare încheiat între
ofertantul câştigător şi subcontractantul mentionat, respectiv SC TELEKOM
ROMANIA COMMUNICATIONS SA.
Termenul pentru aducerea la îndeplinire a dispozitiilor prezentei
decizii este de 10 zile de la comunicarea acesteia.
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu
dispoziţiile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 şi poate fi atacată cu
plângere, în temeiul art. 29 alin. (1) din acelaşi act normativ.
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