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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. 1913/C5/2030
Data: 10.11.2015
Prin contestaţia nr. 473/13.10.2015, transmisă prin mijloace
electronice (e-mail), înregistrată la Consiliu sub nr. 19822/14.10.2015,
formulată de S.C. AUTOTEHNOROM S.R.L., cu sediul în comuna Şcheia,
str. Humorului nr. 132, sat Şcheia, judeţul Suceava, având CIF
RO17103310, lider al Asocierii SC AUTOTEHNOROM SRL – SC OPR
ASFALT SRL (OBRAS PUBLICAS Y REGADIOS S.A. – terţ susţinător),
împotriva „adresei nr. 29551 primită de subscrisa în 09.10.2015”,
reprezentând rezultatul procedurii de atribuire, prin „licitaţie deschisă”,
organizată în vederea încheierii unui contract de achiziţie publică,
având ca obiect: „Reparaţii şi întreţinere străzi pe raza municipiului
Suceava”, cod CPV: 45233141-9, 45233142-6, (Rev.2), organizată de
către MUNICIPIUL SUCEAVA, cu sediul în municipiul Suceava, B-dul 1
Mai, nr. 5A, judeţul Suceava, în calitate de autoritate contractantă, se
solicită anularea adresei nr. 29551/09.10.2015, a raportului procedurii
de atribuire şi a actelor subsecvente acestora şi obligarea autorităţii
contractante la reevaluarea ofertelor depuse, atât prin prisma
conformităţii ofertei sale, cât şi prin prisma neconformităţii ofertei
Asocierii SC SUCT SA – SC FLORCONSTRUCT SRL – SC CON BUCOVINA
SA – SC AGACON SRL, cu privire la modul de fundamentare al ofertei
financiare.
În baza prevederilor legale aplicabile,
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DECIDE:
Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de Asocierea S.C.
AUTOTEHNOROM S.R.L. – S.C. OPR ASFALT S.R.L., cu sediul în sat
Şcheia , str. Humorului nr. 132, comuna Şcheia, judeţul Suceava, în
contradictoriu cu autoritatea contractantă MUNICIPIUL SUCEAVA, cu
sediul în municipiul Suceava, B-dul 1 Mai nr. 5A, judeţul Suceava, în
calitate de autoritate contractantă.
Dispune continuarea procedurii de atribuire.
Prezenta decizie este obligatorie, în conformitate cu dispoziţiile
art. 280 alin. (1) şi (3) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi
completările ulterioare.
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen
de 10 zile de la comunicare
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