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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. 1850/C7/1961
Data: 08.10.2020

Prin  contestația  înregistrată  la  Consiliul  Național  de  Soluționare  a
Contestațiilor cu nr. 39046/14.09.2020 și prin cererea de suspendare a
procedurii,  anexată  contestației  formulată  de  către  ORANGE  ROMANIA
S.A.,  cu  sediul  în  București,  B-dul  Lascăr  Catargiu,  nr.  47-53,  Europe
House,  sector  1,  înmatriculată  la  Oficiul  Registrului  Comerțului  sub  nr.
J40/10178/1996,  având  CIF  9010105,  atribut  fiscal  RO,  reprezentată
convențional de Cabinet de avocat GRUIA DUFAUT, Avocat Loredana Van de
WAART, cu sediul în București, B-dul Hristo Botev, nr. 28, sector 3, împotriva
documentației  de  atribuire  emisă  de  către  OFICIUL  NAȚIONAL  PENTRU
ACHIZIȚII CENTRALIZATE, cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta, nr.
3,  sector  3, în calitate de autoritate contractantă,  în cadrul  procedurii  de
licitație deschisă, organizată în vederea încheierii acordului-cadru de servicii,
având ca obiect „Achiziția centralizată de servicii de telefonie mobilă (voce
și date)”,  se solicită anularea procedurii de atribuire având în vedere că
aceasta  încalcă  dispozițiile  legale  privind  stabilirea  valorii  estimate  prin
subdivizarea acesteia între componentele principale precum și dispozițiile
privind modalitatea de stabilire a valorii estimate, refacerea documentației
de atribuire pentru a respecta dispozițiile legale și  publicarea aunei  noi
proceduri cu o documentație de atribuire legală, iar în subsidiar, în cazul în
care se consideră că se pot lua măsuri de remediere privind modificarea
documentației  de  atribuire  astfel  încât  aceasta  să  fie  conformă  cu
dispozițiile  legale  aplicabile,  obligarea  autorității  contractante  la
modificarea/remedierea documentației de atribuire în sensul de a elimina
menționarea unor valori estimate separate pentru componentele principale
(abonamente și servicii de date și telefonie suplimentare) sau respectiv de
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a modifica aceste valori astfel încât acestea să corespundă cu dispozițiile
legale  aplicabile,  de  a  publica  o  nouă  documentație  de  atribuire  astfel
modificată/remediată, precum și suspendarea procedurii de atribuire până
la soluționarea contestației.

Asupra  cererii  de  suspendare  a  procedurii  de  atribuire  până  la
soluționarea contestației, Consiliul s-a pronunțat prin încheiere.

Procedura de soluționare în fața Consiliului s-a desfășurat în scris.

Pentru aceste motive,
în baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar,

CONSILIUL DECIDE:

Admite  contestația  formulată  de  către  ORANGE  ROMANIA  S.A.,
reprezentată convențional de Cabinet de avocat GRUIA DUFAUT, Avocat
Loredana Van de WAART, cu sediul în București, B-dul Hristo Botev, nr. 28,
sector 3, în contradictoriu cu autoritatea contractantă OFICIUL NAȚIONAL
PENTRU  ACHIZIȚII  CENTRALIZATE,  cu  sediul  în  București,  Bd.  Regina
Elisabeta, nr. 3, sector 3.

Anulează  procedura  de  licitație  deschisă  organizată  în  vederea
încheierii acordului-cadru de servicii, având ca obiect „Achiziția centralizată
de servicii de telefonie mobilă (voce și date)”.

Prezenta decizie este obligatorie pentru părți.
Împotriva prezentei decizii 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.
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