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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. 121 S/C3/971
Data: 08.06.2015
Privind cererea de suspendare a procedurii de atribuire,
formulată prin contestaţia nr. 440/02.06.2015, înregistrată la
CNSC sub nr. 9457/03.06.2015, aparţinând de SC VESTA
INVESTMENT SRL, cu sediul în Otopeni, Calea Bucureştilor nr. 1,
judeţul Ilfov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub
nr. J23/623/2002, având CUI RO5891142, reprezentată legal prin
Radu Ştefan Spirea - director general, cu sediul procesual ales la
Societatea Civilă Profesională de Avocaţi „Ceparu şi Irimia", situat
în Bucureşti, str. Dr. Grigore Romniceanu nr. 3C, sector 5,
înaintată împotriva documentaţiei de atribuire întocmită de
COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE
DIN ROMÂNIA SA - Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri
Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, b-dul Iuliu Maniu nr. 401A,
cp 061101, sector 6, în calitate de autoritate contractantă în
procedura, licitaţie deschisă, organizată în vederea atribuirii unui
contract de lucrări, având ca obiect „Execuţie lucrări de marcaje
rutiere pe reţeaua de drumuri naţionale şi autostrăzi din
administrarea DRDP Bucureşti”, cu anunţ de participare nr.
159866/28.05.2015,
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi,
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DECIDE:
Admite cererea de suspendare şi dispune suspendarea
procedurii de atribuire, iniţiată prin publicarea în SEAP a anunţului
de participare nr. 159866/28.05.2015, până la soluţionarea pe
fond a contestaţiei.
Obligatorie.
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în
termen de 5 zile de la comunicare.
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