CONSILIUL NAŢIONAL DE
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
C. N. S. C.
Bucureşti, Str.Stavropoleos, nr.6 sector 3, România, CP 030084, CIF 20329980,
Tel. +4 021 3104641, Fax. +4 021 3104642, +4 021 8900745, www. cnsc.ro

În conformitate cu prevederile art. 266 din OUG nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor
de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, Consiliul adoptă
următoarea:

DECIZIE
Nr. .../.../...
Data: ...
Prin contestaţia nr. , înregistrată la C.N.S.C. sub nr. depusă de
către S.C. ... S.R.L., cu sediul în ......, jud...înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului cu nr. ..., având C.U.I. ..., reprezentată legal
prin ..., împotriva rezultatului procedurii de atribuire, comunicat prin
adresa nr. , de către
- ..., cu sediul în ....jud...în calitate de
autoritate contractantă, în cadrul procedurii de atribuire, prin licitaţie
deschisă, organizată în vederea încheierii unu acord-cadru de furnizare
având ca obiect „Piese şi accesorii , cod CPV 34300000-0 – Piese şi
accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule (Rev.2), se
solicită ...
În baza documentelor depuse de părţi,
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
DECIDE:
Ia act de renunţarea la soluţionarea contestaţiei depusă de către
S.C. ... S.R.L., cu sediul în ......, jud...în contradictoriu cu ... cu sediul
în ....jud...

MOTIVARE
În luarea deciziei, s-au avut în vedere următoarele:
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Prin contestaţia nr. , înregistrată la C.N.S.C. sub nr. , S.C. ...
S.R.L. critică rezultatul procedurii de atribuire, comunicat prin adresa
nr. , de către
- ... în calitate de autoritate contractantă, în cadrul
procedurii de atribuire, prin licitaţie deschisă, organizată în vederea
încheierii unu acord-cadru de furnizare având ca obiect „Piese şi
accesorii Mercedes”, cod CPV 34300000-0 – Piese şi accesorii pentru
vehicule şi pentru motoare de vehicule (Rev.2), şi solicită ...
Contestatorul arată, cu privire la „Pct. 1”, că piesele ofertate sunt
fabricate în U.E., iar referitor la „pct. 2”, faptul că producătorii
FERDINAND BILSTEIN GMBH AG, NISSENS, PIERSBURG, sunt
producători OE, OEM, OES-AM, după caz. La distribuitorul AUTONET,
precizează contestatorul, oferta se face în două categorii OE sau AM
(echivalentul ca indice de calitate cu OES/OEM), astfel că, piesele
ofertate sunt conforme standardelor de calitate U.E., certificate de
autorităţi competente.
De asemenea, contestatorul consideră că, „argumentele
formulate . ...prin consultarea unor site-uri şi indicaţiile primite de la
S.C. S.R.L., prin nota din pv. de deschidere nr. , sunt nefondate”.
În drept, se invocă dispoziţiile art. 255, art. 256, art. 266 din
O.U.G. nr. 34/2006.
Ca mijloc de probă, au fost depuse, în copie, documente.
Prin adresa nr. , transmisă prin poştă şi prin fax, Consiliul a
solicitat S.C. ... S.R.L. să prezinte dovada constituirii garanţiei de bună
conduită, conform art. 2711 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificările
ulterioare, precum şi confirmarea transmiterii sau depunerii originalului
dovezii la autoritatea contractantă, conform alin. 3 al articolului
susmenţionat.
Cu adresa nr. , înregistrată la C.N.S.C. cu nr.
- ...a transmis
punct de vedere cu privire la contestaţia depusă de S.C. ... S.R.L.,
solicitând respingerea acesteia, pentru neconstituirea garanţiei de
bună conduită, conform art. 271 alin. 2 şi 3 din O.U.G. nr. 34/2006, şi
continuarea procedurii de atribuire, fără analiza pe fond.
S.C. ... S.A., prin adresa nr. , înregistrată la C.N.S.C. sub nr.
din ..., a arătat că înţelege să renunţe la soluţionarea contestaţiei nr.
Conform art. 278 alin. 7 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificările şi
completările ulterioare, „Consiliul poate lua act, oricând în cursul
soluţionării contestaţiei, de renunţarea la aceasta de către
contestator”.
Având în vedere dispoziţiile legale invocate, Consiliul va face
aplicarea lor, luând act de renunţarea la soluţionarea contestaţiei
formulată de către S.C. ... S.A., în contradictoriu cu - ...
PREŞEDINTE COMPLET,
...
MEMBRU,
MEMBRU,
...
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