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COMUNICARE
PRIVIND ANLiLAREA PROCEDURII
,,Concurs de solutii privind amenajare, erpozitiei permlnente ii o spaliilor conexe alc
Muzeului \alional dc [storic a f,r.reilor fi .l Holocaustului din Romenia"

Prin prezenta

v[

comunicam cA prccedura de atribuire ..Concurs de solulii privind
amenajarea expoziliei permanente gi a spa(iilor conexe ale Muzeului Nafional dc lstorie a Evreilor gi
al Holocaustului din Rominia". nr. anunl de pafticipare publicat in SEAPI DC 1000017 din
21.09.2018, nr. anunl in JOI.]E: Sl82/412741 din 21.09.2018, valoare estimau: 2.645.408 lei (fard
TVA) a fost anulata. inceland astfel obligaliile pe care qi le-au asumat of'eflanlii prin depunerea
ofertci.
Anularea procedurii s-a Ecut in temeiul prevederilor afl. 21 I lit. b) li art. 212. alin. ( I ). Iir.
c) din Legea nr. 98/2016 privind achiziliile puhlice.
Menliondm cd aceasta procedurtr a fost supusa controlului cx-ante al Agen[iei Nalionale
pentru Achizitii Publice care a emis Avizul conform necondilionat nr. 5081/1297,DC1000017/AC/
21.05.2019.

Motivul care a stat la baza anularii procedurii:
Pe parcursul deruldrii concuNului de solufii Institutul Nadonal pentru Studierea Holocaustului din
Romania,,Elie Wicscl" a pierdut dreptul de administrare asupra imobilului ce l'ace obicctul
concursului $i al contmctului dc senicii de proiectare.
- Dreptul de administrare asupra imobilului situat in Bucurc$ti, str. l-ipscani nr. 18-20. sector 3,
inscris in Cartea Funciari sub nr.205197 era delinul de ca[e lnstitut in baza IICGMB nr.
285/29.09.2016, prin care Consiliul General al Municipiului tsucurelti a hotir.it darea in
administmrea Institutului Na{ional pentru Studierea Holocaustului din Rom6nia..Elie Wiesel" a
imobilului. in vederea realizerii Muzeului Nagional de Istorie a Evrcilor fi al Holocaustului din
RomAnia.

-

-

impotriva acestei hoGreri a fost formuiari acliunea in anulare care a tecut obiectul dosarului nr.
2566/3/2017, inregistrat pc rolul Iribunalului Bucueqti - Scclia a II -a Contencios Administrativ
si Fiscal.
Prin Sentinta civild m. 8140/06.12.2018. instanla a admis cererea de chemare in judecatA $i a
dispus anularea HCGMB nr. 285129.09.2016. Hotararea menlionata a dmas definitive prin
nerecurare. in curcului acestui an. De$, de mai multe ori, au mai lost initiate proiecte de holirare
in faF CGMB pentru darea in administrare a imobilului, acestea au lbst respinse.
Astfel, in $edinta CGMB din data de 27.02.2019 a fost respins proicctul unei noi hotdrari de dare
io administrarea TNSHR-EW a amplasamentului ce face obiectul concursului de solulii, pentru
redob6ndirea dreptului de administrare.
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Apoi, in Fdinla CGMB din data de 11.03.2019 a fost respins a doua oarl proiectul unci noi
hotir6ri de dare in administrarea INSHR-EW a ampla-samentului ce face obiectul concursului de
solulii. pentru rcdobdndirea dreptului de administraro.
I)c asemenea, in ;edinla CGMB din data de 23.04.2019 a fost respins pentru a treia oard
proicctul unci noi hourari de dare in administrarea INSIIR-EW a amplasamentului ce face
obicctul coflcursului de solulii. pentru redobrindirea dreptului de administrare.

in

aceste

condifi. Institutul Nafonal pentru Studierea Ilolocaustului dio Rom6nia,,Fllie Wiesel', nu

mai are in prezenl dreptul de administrare asupra imobilului ce lace obiectul concursului de solulii,
astfel incat incheierca contractului de servicii de proiectare cu un ol'ertant caqtigdtor al concursului de
solulii a devenit imposibild.
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intocuit,
Responsabil cu achizi(iile publice,
CristiaD-Constantin (;HEORCIIE

