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În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul
adoptă următoarea,

DECIZIE
Nr. .../.../...
Data: ...
Prin contestaţia nr. 4240 din 02.12.2015, înregistrată la Consiliu cu
nr. 23244 din 02.12.2015, înaintată de SC ... SRL, cu sediul în comuna
..., ..., judeţul ..., având CUI ..., formulată împotriva rezultatului
procedurii emis de ..., cu sediul în ..., ..., judeţul ..., în calitate de
autoritate contractantă, în cadrul procedurii de cerere de oferte
organizată în vederea atribuirii contractului de lucrări având ca obiect
„Reabilitare drum DC2B, Km 0+000-5+000, intersecţie DN17D - ...,
judeţul ...”, s-a solicitat ...ea autorităţii contractante la plata cheltuielilor
ocazionate de judecarea prezentei contestaţii.
Prin cererea de intervenţie nr. 1216 din 14.12.2015, înregistrată la
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 24073 din
14.12.2015, formulată de SC ... SRL, cu sediul în ..., judeţul ..., în
calitate de ofertantă declarată câştigătoare a procedurii, reprezentată
convenţional prin ..., a solicitat admiterea în principiu şi pe fond a
acesteia, respingerea contestaţiei şi obligarea contestatoarei la plata
cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces.
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi,
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
DECIDE:
În temeiul art. 278 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, ia act de
renunţarea la contestaţia depusă de SC ... SRL.
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Respinge, ca rămasă fără obiect, cererea de intervenţie formulată
SC ... SRL.
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate
dispoziţiile art. 280 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
34/2006. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere
termen de zece zile de la comunicare.
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MOTIVARE
În luarea deciziei s-au avut în vedere următoarele:
Prin contestaţia depusă, SC ... SRL, în contradictoriu cu ..., a solicitat
cele menţionate în partea introductivă a deciziei, criticând decizia
autorităţii contractante de a respinge oferta sa.
Prin adresa nr. 4415 din 14.12.2015, înregistrată la Consiliu cu nr.
24074 din 14.12.2015, SC ... SRL menţionează, în mod expres, că
renunţă la contestaţia formulată împotriva adresei nr. 17502 din
25.11.2015, de comunicare a rezultatului procedurii de achiziţie publică
pentru atribuirea contractului având ca obiect lucrări de „Reabilitare
drum DC2B, Km 0+000-5+000, intersecţie DN17D - Sat ..., judeţul ...”.
Cu observarea prevederilor art. 278 alin. (7) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările
ulterioare, potrivit cărora Consiliul poate lua act, oricând în cursul
soluţionării contestaţiei, de renunţarea la aceasta de către contestator,
Consiliul urmează să ia act de renunţarea la contestaţia nr. 4240 din
02.12.2015, înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a
Contestaţiilor cu nr. 23244 din 02.12.2015, depusă de către SC ... SRL.
Pe cale de consecinţă, respinge ca rămasă fără obiect cererea de
intervenţie formulată de SC ... SRL.
Redactată în cinci exemplare, conţine două pagini.
PREŞEDINTE COMPLET,
...
...

MEMBRU,

...

MEMBRU,
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