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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. 121/09.12.2015, înregistrată la Consiliul Naţional
de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 23797/09.12.2015, formulată de către
S.C. ... S.R.L., cu sediul în ..., str. ..., judeţul ..., înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului cu nr. ..., având CUI RO ..., împotriva documentaţiei
de atribuire, respectiv a caietului de sarcini, elaborat de către ………….. , cu
sediul în ..., ..., ..., în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii
de atribuire prin licitaţie deschisă, cu etapă finală de licitaţie electronică, a
contractului de achiziţie publică având ca obiect „Furnizare mobilier pentru
săli de curs, săli de conferinţe, săli de reuniuni – recepţii”, se solicită ....
Procedura de soluţionare în faţa Consiliului s-a desfăşurat în scris.
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi,
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
DECIDE:
Respinge contestaţia formulată de către S.C. ... S.R.L., cu sediul în ...,
str. ..., judeţul ..., în contradictoriu cu …………. , cu sediul în ..., ..., ..., pentru
neconstituirea garanţiei de bună conduită, în baza art. 2711 alin. (2) din
O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Obligatorie.
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10
zile de la comunicare.
MOTIVARE:

la

În luarea deciziei s-au avut în vedere următoarele:
S.C. ... S.R.L. a formulat contestaţia nr. 121/09.12.2015, înregistrată
Consiliul
Naţional
de
Soluţionare
a
Contestaţiilor
cu
nr.
1

23797/09.12.2015, împotriva documentaţiei de atribuire, respectiv a
caietului de sarcini, elaborat de către…………….., solicitând ....
Prin adresa nr. 12700/...-.../10.12.2015, primită de către contestator
la data de 11.12.2015 (după cum rezultă din confirmarea de primire nr.
AR09671896436), Consiliul a făcut aplicarea dispoziţiilor art. 2711 alin. (3) şi
art. 275 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările
ulterioare şi a solicitat S.C. ... S.R.L. să prezinte, în termen de trei zile de la
data primirii înştiinţării, dovada constituirii garanţiei de bună conduită,
conform art. 2711 din ordonanţă.
Totodată, s-a solicitat contestatorului şi prezentarea confirmării
transmiterii sau depunerii originalului dovezii la autoritatea contractantă,
potrivit art. 2711 alin. (3) din ordonanţă.
Până la data pronunţării prezentei decizii, S.C. ... S.R.L. nu a răspuns
la solicitarea Consiliului menţionată anterior, deşi acesta a primit adresa nr.
12700/...-.../10.12.2015, transmisă de Consiliu, în data de 11.12.2015
(după cum rezultă din confirmarea de primire nr. AR09671896436).
Astfel, Consiliul constată că S.C. ... S.R.L. nu a prezentat dovada
constituirii garanţiei de bună conduită, conform art. 2711 din ordonanţă.
În considerarea celor ce preced, cu observarea prevederilor 2711 alin.
(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, potrivit cărora
contestaţia va fi respinsă în cazul în care contestatorul nu prezintă dovada
constituirii garanţiei de bună conduită, Consiliul urmează să respingă
contestaţia depusă de S.C. ... S.R.L.
PREŞEDINTE COMPLET,
...

MEMBRU COMPLET,
...

MEMBRU COMPLET,
...
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