
DECIZIE
Nr. 154/C8/61

Data: 21.01.2022

Prin contestația fără număr de înregistrare din data de 10.01.2022,
depusă în original la serviciul registratură din cadrul Consiliul Național de
Soluționare a Contestațiilor,  înregistrată  fiind cu nr.  1313 din data de
10.01.2022,  formulată  de  DOCTOR  SWISS  SRL,  cu  sediul  social  în
bulevardul Octavian Goga nr. 23, bl. M106, sc. 1, et. 7, ap. 31, camera 2,
sectorul  3,  municipiul  București,  înregistrată  la  Oficiul  Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu nr. J40/3061/2017, având
Cod de Identificare Fiscală 37181291, atribut fiscal RO, reprezentată legal
de Manole Bogdan Gabriel, în calitate de administrator, și cu sediul ales
pentru  comunicarea  actelor  de  procedură  în  splaiul  Independenței  nr.
313B,  bl.  C1,  ap.  61,  sectorul  2,  municipiul  București,  împotriva
rezultatului procedurii de achiziție publică pentru lotul 1 comunicat prin
adresa nr. 15010/MC din data de 03.01.2022, emisă de către OFICIUL
NAȚIONAL  PENTRU  ACHIZIȚII  CENTRALIZATE,  cu  sediul  în  bulevardul
Regina Elisabeta  nr.  3,  sectorul  3,  municipiul  București,  în calitate de
autoritate contractantă, în cadrul aceleiași proceduri de achiziție publică,
cu  referire  exclusivă  la  lotul  nr.  1  –  „Teste  rapide  de  determinare  a
antigenului  SARS-CoV-2  efectuate  din  probă  de  salivă,-  LOT  1”,  s-a
solicitat Consiliului să dispună:

-  anularea  comunicării  rezultatului  procedurii  transmis  de
autoritatea  contractantă  prin  adresa  nr.  15010/MC  din  data  de
03.01.2022;

- anularea deciziei prin care oferta asocierii NMD ZET ZONE SRL –
SINOFARM  DOO  BEOGRAD  și  a  deciziei  prin  care  oferta  SINOFARM
ROMANIA SRL au fost declarate admisibile și câștigătoare;

- anularea raportului procedurii de atribuire;
- obligarea autorității contractante la anularea deciziei de respingere

a ofertei DOCTOR SWISS SRL, ofertă care în mod nelegal a fost declarată
neconformă și reluarea evaluării acesteia în cadrul procedurii de atribuire.

-  obligarea autorității  contractante  la respingerea ofertei  asocierii
NMD ZET ZONE SRL – SINOFARM DOO BEOGRAD și a ofertei SINOFARM
ROMANIA SRL ca inadmisibile.

Prin cererea de intervenție principală înregistrată la Consiliu cu nr.
2564/17.01.2022, (precizată prin adresa înregistrată la Consiliu cu nr.
3111/19.01.2022)  formulată  de  NMD  ZET  ZONE  SRL,  cu  sediul  în
Timișoara,  str.  Venus nr.  23, bloc C13, etaj  3,  ap. 15, județul  Timiș,
înregistrată  la  Oficiul  Registrului  Comerțului  sub  nr.  J35/1845/2021,
având  CUI  RO  39569177,  lider  al  asocierii  NMD  ZET  ZONE  SRL  -
SINOFARM  DOO  BEOGRAD,  reprezentată  legal  de  Zoltan  Feher  –
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administrator NMD ZET ZONE SRL, s-a solicitat încuviințarea în principiu
a cererii de intervenție principală, precum și admiterea ei, în considerarea
prevederilor art. 61 alin. (2) din Codul de procedură civilă.

Contestația va fi soluționată împreună cu cererea de intervenție,
având în vedere dispozițiile art.  17 alin.  (3) din Legea nr.  101/2016,
precum și  prevederile  art.  61 și  următoarele  din Codul  de procedură
civilă.

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:

Respinge, ca nefondată, contestația formulată de  DOCTOR SWISS
SRL  în  contradictoriu  cu  OFICIUL  NAȚIONAL  PENTRU  ACHIZIȚII
CENTRALIZATE.

Admite  cererea  de  intervenție  voluntară  formulată  de  NMD  ZET
ZONE  SRL,  lider  al  asocierii  NMD ZET  ZONE  SRL  –  SINOFARM DOO
BELGRAD.

Prezenta decizie este obligatorie pentru părțile cauzei.
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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