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În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) 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
şifuncţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor,
Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE
Nr. 2298/C2/2677
Data: 28.12.2016
Prin contestaţia nr. C2261/25.11.2016, înregistrată la Consiliul
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 36834/05.12.2016,
formulată de UTI GRUP S.A., cu sediul în Bucureşti, str. Cernăuţi nr. 27C,
cp 022183, sectorul 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr.
J40/1341/1994, Cod Unic de Înregistrare RO 5394305, împotriva
procedurii de atribuire, emisă de R.A. AEROPORTUL ORADEA, cu sediul în
Oradea, str. Calea Aradului nr. 80, județul Bihor în calitate de entitate
contractantă, în cadrul procedurii simplificate – într-o singură etapă,
online, organizată în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de
lucrări având ca obiect „Servicii de proiectare, asistență tehnică din partea
proiectantului și execuție lucrări în vederea realizării obiectivului
«Construire, extindere și modernizare terminale de pasageri la aeroportul
Oradea»”, cod CPV 45213331-2–lucrări de construcții de clădiri
aeroportuare(Rev.2), s-a solicitat anularea răspunsului din 18.11.2016 al
entității contractante la solicitarea de clarificări din 14.11.2016, precum și
anularea procedurii de achiziție publică.
Pentru aceste motive,
în baza legii şi a mijloacelor de probă aflate la dosar,
CONSILIUL DECIDE:
Respinge excepţiile invocate de către autoritatea contractantă faţă de
contestaţia formulată de către S.C UTI GRUP S.A.
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În temeiul art. 26 alin. (2) și (5) 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, pentru considerentele
evocate în motivarea prezentei, admite contestaţia formulată de UTI GRUP
S.A., în contradictoriu cu R.A. AEROPORTUL ORADEA.
Având în vedere încălcările legale săvârşite şi etapele procedurii de
atribuire în care acestea au avut loc, Consiliul apreciază că nu pot fi
dispuse măsuri de remediere a actelor care afectează procedura şi
stabileşte că este imposibilă continuarea procedurii de achiziţie. În această
situaţie Consiliul anulează procedura de atribuire, în baza art. 26 alin. (7)
din legea evocată.
Împotriva prezentei se poate formula plângere, în termen de 10 zile
de la comunicare, în temeiul art. 29 alin. 1 din Legea nr. 101/2016.
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu
dispoziţiile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 101/2016.
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