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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. 1934/C7/2191
Data: 12.11.2015
Prin contestaţia nr. 24/03.11.2015, înregistrată la C.N.S.C. cu nr.
21362/04.11.2015, formulată de către S.C. IMPERIAL VIZION S.R.L., cu
sediul în Hunedoara, B-dul Decebal nr. 10, jud. Hunedoara, înregistrată
la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul J20/1136/2005, având CIF
RO 17759910, reprezentată legal prin administrator Emil Crişan,
împotriva adresei nr. 7321/02.11.2015, emisă de către COLEGIUL
ECONOMIC „EMANUIL GOJDU” HUNEDOARA, cu sediul în Hunedoara, str.
Alexandru Vlahuţă nr. 1 bis, jud. Hunedoara, cod poştal 331092, în
calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de achiziţie
directă, a contractului de lucrări având ca obiect „Reabilitare termică şi
audit energetic pentru Şcoala Gimnazială nr. 7 (str. Moldovei nr. 2,
Hunedoara, jud. Hunedoara) din cadrul Colegiului Economic Emanuil
Gojdu Hunedoara”, se solicită anularea adresei nr. 7321/02.11.2015,
prin care a fost declarată câştigătoare o ofertă care nu îndeplineşte
criteriul de atribuire „preţul cel mai scăzut” şi obligarea autorităţii
contractante de a declara oferta câştigătoare în conformitate cu criteriul
de atribuire prevăzut în documentaţia de atribuire.
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:
Admite excepţia lipsei competenţei materiale a Consiliului Naţional
de Soluţionare a Contestaţiilor, invocată din oficiu.
Declină soluţionarea contestaţiei depusă de către S.C. IMPERIAL
VIZION S.R.L., cu sediul în Hunedoara, B-dul Decebal nr. 10, jud.
Hunedoara, în contradictoriu cu COLEGIUL ECONOMIC „EMANUIL
GOJDU” HUNEDOARA, cu sediul în Hunedoara, str. Alexandru Vlahuţă nr.
1 bis, jud. Hunedoara, cod poştal 331092, către TRIBUNALUL
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HUNEDOARA, SECŢIA A-II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV
ŞI FISCAL, cu sediul în Deva, Str. 1 Decembrie 1918 nr.35, jud.
Hunedoara.
Dispune trimiterea dosarului către această instanţă judecătorească.
Fără cale de atac.
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