În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) 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. 1619/16.12.2015, înregistrată la CNSC sub nr.
24266/17.12.2015, înaintată de SC ..., cu sediul în ..., ..., judeţul ...,
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J..., având CUI RO...,
reprezentată legal de ..., formulată împotriva adresei nr. 8388/11.12.2015,
emisă de ..., cu sediul în ..., în calitate de autoritate contractantă, în cadrul
procedurii de „licitaţie deschisă”, organizată în vederea încheierii unui acord
cadru, pe loturi, având ca obiect „furnizare Defibrilatoare”, coduri CPV:
33182100-0 Defibrilator (Rev. 2), 51410000-9 Servicii de instalare de
echipament medical (Rev. 2), iniţiată prin publicarea în SEAP a anunţului de
participare nr. .../..., s-a solicitat Consiliului:
- Anularea adresei nr. 8388/11.12.2015 prin care autoritatea
contractantă a declarat neconformă oferta sa;
- Reevaluarea ofertei sale pentru lotul 2.

În baza legii şi a documentelor depuse de părţi,
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

DECIDE:
1

Ia act de renunţare la contestaţia formulată de SC ..., în contradictoriu
cu ....
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi.
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10
zile de la comunicare.
MOTIVARE
În luarea deciziei, s-au avut în vedere următoarele:
Prin contestaţia nr. 1619/16.12.2015, înregistrată la CNSC sub nr.
24266/17.12.2015, SC ... atacă adresa nr. 8388/11.12.2015, emisă de ...,
în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii mai sus amintite,
solicitând cele menţionate în partea introductivă.
Prin adresa nr. 1625/17.12.2015, înregistrată la CNSC sub nr.
24315/17.12.2015, contestatoarea a notificat Consiliul că renunţă la
contestaţia nr. 1619/16.12.2015 depusă în cadrul prezentei proceduri.
Având în vedere dispoziţiile art. 278 alin. (7) din OUG nr. 34/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, Consiliul ia act de renunţare la
contestaţia formulată de SC ... în contradictoriu cu I....
Prezenta este obligatorie pentru părţi, în temeiul art. 280 alin. (3) din
ordonanţa evocată.
PREŞEDINTE COMPLET
...

MEMBRU COMPLET
...

MEMBRU COMPLET
...

Redactată în 4 (patru) exemplare originale, conţine 2 (două) pagini.

2

