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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. 1925/C7/2100
Data: 11.11.2015
Prin contestaţia nr. 37/26.10.2015, înregistrată la Consiliul Naţional
de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 20626/26.10.2015, formulată de
către de S.C. RAREŞ-ALEX S.R.L., cu sediul în Fălticeni, str. Pietrari nr.
2, judeţul Suceava, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr.
J33/1389/2007, având CUI RO 22380946, formulată împotriva adresei
nr. 72182/21.10.2015 de comunicare a rezultatului procedurii de
atribuire, emisă de către DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
ŞI PROTECŢIA COPILULUI A JUDEŢULUI SUCEAVA, cu sediul în Suceava,
bd. George Enescu nr. 16, judeţul Suceava, în calitate de autoritate
contractantă, în cadrul procedurii de cerere de oferte, aplicată integral
prin utilizarea mijloacelor electronice, respectiv fără etapă finală de
licitaţie electronică, organizată în vederea încheierii acordului-cadru,
divizat pe loturi, având ca obiect „Lot I – legume proaspete şi lot II –
fructe proaspete”, se solicită admiterea contestaţiei aşa cum a fost
formulată, anularea raportului procedurii de atribuire privind declararea
ofertei P.F.A. AMARIEI G. PETRU ca admisibilă, precum şi actele
subsecvente acestuia, anularea Deciziei Consiliului Naţional de
Soluţionare a Contestaţiilor nr. 1699/C4/1859 din 08.10.2015 privind
admiterea contestaţiei formulate de P.F.A. AMARIEI G. PETRU, ca fiind
nelegală şi netemeinică.
Procedura de soluţionare în faţa Consiliului s-a desfăşurat în scris.
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi,
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DECIDE:
Admite, în parte, contestaţia formulată de S.C. RAREŞ-ALEX S.R.L.,
cu sediul în Fălticeni, str. Pietrari nr. 2, judeţul Suceava, în contradictoriu
cu DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA
COPILULUI A JUDEŢULUI SUCEAVA, cu sediul în Suceava, bd. George
Enescu nr. 16, judeţul Suceava, în ceea ce priveşte capătul de cerere
prin care se solicită anularea raportului procedurii şi actele subsecvente
acestuia, în partea referitoare la declararea ca admisibilă a ofertelor
prezentate de P.F.A. AMARIEI G. PETRU.
Anulează, în parte, raportul procedurii nr. 72179/21.10.2015 şi
actele subsecvente acestuia, în partea ce priveşte menţiunile referitoare
la oferta prezentată de P.F.A. AMARIEI G. PETRU.
Obligă DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI
PROTECŢIA COPILULUI A JUDEŢULUI SUCEAVA ca, în termen de cel mult
10 zile de la primirea prezentei, să procedeze la reluarea procedurii de
achiziţie publică prin verificarea răspunsului formulat prin adresa nr.
71898 din 19.10.2015 de către P.F.A. AMARIEI G. PETRU, cu luarea în
considerare a celor precizate în motivare.
Respinge, ca inadmisibil, capătul de cerere prin care se solicită
anularea Deciziei Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor nr.
1699/C4/1859 din 08.10.2015.
Obligatorie.
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de
10 zile de la comunicare.
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