
Trei licitatii anulate in aceeasi zi
intr-o singura zi, Consiliul national de solutionare a contestatiilor a anulat nu numai rezultatul licitatiei
pentru reabilitarea strazii Iorga, ci si alte doua licitatii.

 Modul de organizare a licitatiilor de catre autoritatile publice din judetul Sibiu nu pare a fi unul tocmai
"ortodox", din moment ce in aceeasi zi de 19 septembrie, CNSC a anulat rezultatele a trei licitatii
organizate la Sibiu. Cea mai importanta dintre acestea si asupra careia planau semne de intrebare chiar si
inainte de anuntarea castigatorului este cea pentru reabilitarea strazii Iorga. Nu mai putin de 1,8 milioane
de euro a pus la bataie Primaria Sibiu pentru reabilitarea acestei strazi. La licitatie s-au prezentat doua
firme, SC Drumuri si Prestari Constructii si Geiger Transilvania. Comisia de licitatie a Primariei Sibiu a
desemnat DPC drept castigatoare, insa cei de la Geiger au depus contestatie. Iar CNSC le-a dat dreptate.
"CNSC admite, in parte, contestatia formulata de SC Geiger Transilvania in contradictoriu cu autoritatea
contractanta Consiliul Local Sibiu, astfel: admite solicitarea de anulare a rezultatului procedurii si, pe cale
de consecinta, anuleaza raportul procedurii nr- 145.666 din 09.09.2008 si actele subsecvente acestuia,
inclusiv comunicarea rezultatului procedurii", arata reprezentantii CNSC in decizia nr. 4352 din 19
septembrie. Singurul lucru cu care cei de la CNSC nu au fost de acord a fost incredintarea lucrarii catre
cei de la Geiger.

 Reprezentantii Primariei Sibiu nu stiau, ieri la pranz, de aceasta decizie. "Ştiam de contestatia celor de la
Geiger. O parte din lucrarile necesare nu au fost evidentiate in actele lor si am considerat ca oferta lor e
mai scumpa decat a DPC. Nu stiu daca vom depune contestatie, asteptam sa primim decizia CNSC", a
declarat viceprimarul Virgil Popa. Cel mai probabil, licitatia de 1,8 mil euro pentru reabilitarea N. Iorga
va fi reluata.

 Aceeasi zi de 19 septembrie a mai adus anularea altor doua licitatii. Prima dintre acestea vizeaza
"marirea gradului de siguranta a instalatiilor aferente statiei 400/220/110 kV Sibiu Sud - Substatia de 20
de kV", licitatie al carui rezultat comunicat de Transelectrica a fost contestat de SC Siemens SRL. A doua
contestatie a avut efect doar partial, in sensul ca a anulat doar o parte din rezultatul licitatiei organizata de
Spitalul Judetean Sibiu pentru achizitia de "dezinfectant rapid pentru suprafetele cu risc crescut".
 Deputatul PD-L, Raluca Turcan, crede ca situatia celor trei licitatii anulate dovedeste neseriozitate. "Pe
ultima suta de metri, sibienilor li se dau tot felul de explicatii, insa cei care dau aceste explicatii ignora
faptul ca sunt de patru ani la guvernare. Ar fi avut suficient timp patru ani sa realizeze aceste licitatii.
Legat de aceasta situatie, in care intr-o singura zi au fost amanate trei licitatii, arata neseriozitate si lipsa
de interes a celor care conduc si sustin aceasta guvernare", declara Turcan.
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