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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. 1802/C5/2067
Data: 02.10.2020

Prin contestația  neînregistrată și  nedatată la emitentă,  transmisă
prin poștă, în original, înregistrată la Consiliu sub nr. 40781/22.09.2020,
DAP  TEAM  &  PARTNERS  SRL,  cu  sediul  în  municipiul  București,  str.
Doamna  Ghica  nr.  123,  cam.  1,  sectorul  2,  înregistrată  la  Oficiul
Registrului  Comerțului  sub  nr.  J40/16149/2019,  având  CIF  RO
41946961, reprezentată legal de administrator Petrov Daniel Adrian, a
contestat documentația de atribuire întocmită în procedura de atribuire,
prin  „negociere  fără  publicare  prealabilă”,  a  contractului  de  achiziţie
publică având ca obiect „Servicii de conectivitate mobilă la internet 4G
pentru 24 luni pentru 33.735 de utilizatori și furnizarea subvenționată a
33.735 de TABLETE ANDROID, pentru elevii din unitățile de învățământ
din Sectorul 5 al municipiului București”, respectiv Lotul 1 – „Servicii de
conectivitate  mobilă  la  internet  4G  pentru  24  luni  și  furnizarea
subvenționată a 11.967 de tablete cu sistem de operare Android, pentru
elevii  din  unitățile  de  învățământ  din  Sectorul  5  al  mun.  București”,
inițiată de SECTOR 5 (PRIMĂRIA SECTORULUI 5 BUCUREȘTI), în calitate
de autoritate contractantă, cu sediul în municipiul București, str. Fabrica
de  Chibrituri  nr.  9-11,  sectorul  5  și  a  solicitat  anularea,  în  parte,  a
documentației  de  atribuire,  „obligarea  autorității  contractante  la
adoptarea măsurilor necesare restabilirii legalității (...)” și suspendarea
procedurii de atribuire până la soluționarea contestației, în temeiul art.
22 și art. 23 din Legea nr. 101/2016.

CONSILIUL DECIDE:

Respinge,  ca inadmisibilă,  contestația  formulată de DAP TEAM &
PARTNERS SRL, în contradictoriu cu SECTOR 5 (PRIMĂRIA SECTORULUI
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5  BUCUREȘTI),  în  calitate  de  autoritate  contractantă,  pentru
neconstituirea cauțiunii, conform prevederilor legale.

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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