
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. 140/C4/3012
Data: 18.01.2023

Prin  contestația  nr.  6013/05.12.2022,  înregistrată  la  Consiliul
Național  de  Soluționare  a  Contestațiilor  cu  nr.  59500/06.12.2022,
înaintată de SC INSPET SA, cu sediul în Ploieşti, Str. Democraţiei nr. 15,
judeţul  Prahova,  înregistrată  la  Oficiul  Registrului  Comerţului  sub  nr.
J29/21/1991, având CUI 1357410, în calitate de lider al Asocierii INSPET
SA - INSTANT CONSTRUCT COMPANY SRL - SC IAT ENGINEERING &
DESIGN  SRL,  reprezentată  legal  prin  Ciprian  Emanuel  Păltineanu,
împotriva  rezultatului  procedurii  comunicat  prin  adresa  nr.
9468/25.11.2022,  emisă  de  COMUNA  MĂRĂCINENI,  cu  sediul  în
Căpăţânești, str. Centrală nr. 96, judeţul Buzău, în calitate de autoritate
contractantă,  în  cadrul  procedurii  de  licitație  deschisă  organizată  în
vederea atribuirii contractului având ca obiect  „Servicii de proiectare și
asistență  tehnică  din  partea  proiectantului  și  execuție  lucrări  de
construcții pentru implementarea proiectului cu titlul «Înființare sistem
distribuție gaze naturale în satele Mărăcineni, Căpățânești și Potoceni,
aparținătoare Comunei Mărăcineni, jud. Buzău»",  cod CPV 45231221-0,
s-a solicitat:

-  anularea  adresei  nr.  9468/25.11.2022,  prin  care  oferta  SC
INSPET SA a fost respinsă ca inacceptabilă;

-  anularea  tuturor  actelor  care  au  stat  la  baza  emiterii  acestei
decizii,  precum și  a tuturor  actelor subsecvente,  inclusiv a Raportului
procedurii nr. 9468/25.11.2022;

-  obligarea  autorităţii  contractante  la  reluarea  procedurii  de
atribuire prin reevaluarea ofertei SC INSPET SA;

- anularea deciziei autorităţii contractante prin care oferta depusă
de  Asocierea  IRIGC  Întreprinderea  de  Reparaţii  și  Instalaţii  Gaze  și
Constructii  Impex  SRL  -  Acvatot  SRL  -  Antoprest  Activ  SRL  a  fost
declarată admisibilă și câștigătoare, a tuturor actelor care au stat la baza
emiterii acestei decizii, precum și a tuturor actelor subsecvente acesteia;

-  obligarea  autorităţii  contractante  la  reluarea  procedurii  de
atribuire  prin  reevaluarea  ofertei  Asocierea  IRIGC  Întreprinderea  de
Reparaţii  și  Instalaţii  Gaze și  Constructii  Impex SRL -  Acvatot  SRL -
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Antoprest  Activ  SRL  de  la  etapa  verificării  conformităţii  acesteia,  cu
consecinţa  anulării  tuturor  actelor  subsecvente  emise  pentru  acest
ofertant.

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

CONSILIUL DECIDE:

În temeiul art. 26 alin. (2) și (5) din Legea nr. 101/2016, admite,
în parte,  contestația formulată de  SC INSPET SA, în contradictoriu cu
COMUNA MĂRĂCINENI.

Obligă autoritatea contractantă la anularea raportului procedurii de
atribuire  nr.  9437/24.11.2022  cu  privire  la  oferta  depusă  Asocierea
IRIGC  INTREPRINDEREA  DE  REPARAȚII  ȘI  INSTALAȚII  GAZE  ȘI
CONSTRUCȚII IMPEX SRL – ACVATOR SRL – SC ANTOPREST ACTIV SRL
și  a adreselor  de comunicare a rezultatului  procedurii  de atribuire,  și
dispune reevaluarea acestei oferte, conform considerentelor de mai sus.

Măsurile dispuse vor fi aduse la îndeplinire în termen de 15 zile de
la comunicarea prezentei.

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi,  în conformitate cu
dispoziţiile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 101/2016.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de
10 zile de la comunicare.

Pagina 2 din 2


