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În  conformitate  cu prevederile  art.  14  alin.  (2)  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. 2100/C1/2285
Data: 13.11.2020

Prin  contestația  nr.  3579/19.10.2020,  înregistrată  la  Consiliul
Național  de  Soluționare  a  Contestațiilor  sub  nr.  45400/19.10.2020,
formulată de SC HELLIMED SRL, înmatriculată la  Registrul Comerțului cu
nr. J40/3336/1997, având cod unic de înregistrare RO4885207, cu sediul
în strada Tudor Vianu, nr.  5-7, sector 1, București,  reprezentată prin
administrator  împotriva  comunicării  rezultatului  procedurii  nr.
10901/08.10.2020  emisă  de  către  SPITALUL CLINIC FILANTROPIA,  în
calitate de autoritate contractantă, cu sediul în strada Bd Ion Mihalache,
nr.  11-13, Sector 1,  București,  în cadrul  procedurii  licitație deschisă,
având ca obiect:  „Furnizare echipamente neonatologie pentru dotarea
«SPITALULUI CLINIC FILANTROPIA BUCURESTI»“ Cod CPV: 33152000-0,
s-a solicitat:

- anularea comunicării rezultatului procedurii către SC HELLIMED
cu nr. 10901/ 08/10/2020, 

-  anularea  comunicării  rezultatului  procedurii  către  SC  DUCOS
TRADING SRL nr. 10852/07/10/2020 și obligarea autorității contractante
de a emite un act de remediere privind declararea câștigătorului de drept
SC  HELLIMED  SRL,  precum  și  punerea  la  dispoziție  a  tuturor
documentelor  aferente  procedurii  inclusiv  note  informative/individuale
ale membrilor comisiei cu privire la documentația tehnică și evaluarea
procedurii, care, conform legislației în vigoare, sunt anexe ale raportului
de atribuire a procedurii, 

- studierea dosarului achiziției. 
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Prin  adresa  înregistrată  la  Consiliul  Național  de  Soluționare  a
Contestațiilor  sub  nr.  46957/28.10.2020,  formulată  de  SC  DUCOS
TRADING  SRL,  înmatriculată  la   Registrul  Comerțului  cu  nr.
J29/1306/2004, având cod unic de înregistrare RO21946690, cu sediul în
strada  Johann  Strauss,  nr.  2A,  camera  5A,  sector  2,  București,
reprezentată  prin  administrator  formulează  cerere  de  intervenție  în
prezenta cauză, solicitând:

- pe  cale  de  excepție,  respingerea  acesteia,  din  perspectiva
tardivității  criticilor  privind  criteriul  de  calificare  privind  capacitatea
tehnică

- pe fondul  cauzei,  se impune respingerea  contestației  ca fiind
neîntemeiată și, pe cale de consecință, menținerea ca temeinic și legal a
rezultatului procedurii astfel cum a fost comunicat prin adresa nr. 10852
din  data  de  07.10.2020  precum  și  a  tuturor  actelor  subsecvente  și
dependente emise de autoritatea contractantă

- în  temeiul  dispozițiilor  art.  26  alin.  (10)  din  legea  nr.
101/2016,  atribuirea  contractului,  calitatea  de  ofertant  câștigător
rezultând fără echivoc din informațiile cuprinse în dosarul de soluționare
a contestației.

În luarea deciziei,  CONSILIUL, legal investit, a avut în vedere
următoarele:

 

Pentru aceste motive
în baza documentelor depuse de părți,

CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

DECIDE:

Admite contestația formulată de SC HELLIMED SRL în contradictoriu
cu SPITALUL CLINIC FILANTROPIA iar, pe cale de consecință, respinge
cererea de intervenție formulată de SC DUCOS TRADING SRL, anulează
raportul procedurii de atribuire și actele subsecvente și obligă autoritatea
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contractantă  la  reevaluarea  ofertelor  cu  respectarea  prevederilor
documentației de atribuire, a legislației incidente și a motivării aferentă
prezentei în termen de 10 zile de la comunicare.

Obligatorie.
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de

10 zile de la comunicare.
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