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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. 124s/C11/995
Data: 08.06.2015
Prin contestaţia nr. 86/03.06.2015, înregistrată la Consiliu sub nr.
9616/04.06.2015, astfel cum a fost completată prin adresa nr.
88/08.06.2015, înregistrată la Consiliu cu nr. 9834/08.06.2015,
formulată de către S.C. VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU S.A., cu
sediul în Bucureşti, str. Pădurii nr. 24-26, sector 1, cu sediul ales
pentru corespondenţă în Bucureşti, str. Galileea nr. 27, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J40/21160/2006, având CUI
19990081, reprezentată legal prin Gabriela Bârsan - Administrator,
împotriva prevederilor documentaţiei de atribuire, emise de către
autoritatea contractantă COMUNA BUCOV (CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI BUCOV), cu sediul în Localitatea Bucov, sat Bucov, şos.
Naţională nr. 90, jud. Prahova, cod poştal 107110, în cadrul procedurii
de atribuire prin „licitaţie deschisă” a contractului de servicii, având ca
obiect „CONCESIONAREA PRIN DELEGARE DE GESTIUNE A
SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE, COMUNA BUCOV, JUDEŢUL
PRAHOVA”, coduri CPV 90511000-2 şi 905112000-9, s-a solicitat,
printre altele, suspendarea procedurii de achiziţie publică în cauză,
până la soluţionarea contestaţiei, în conformitate cu prevederile art.
2751 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările
ulterioare.
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi,
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DECIDE:
Admite cererea de suspendarea procedurii de atribuire formulată
de S.C. VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU S.A., cu sediul în Bucureşti,
str. Pădurii nr. 24-26, sector 1, cu sediul ales pentru corespondenţă în
Bucureşti, str. Galileea nr. 27, în contradictoriu cu autoritatea
contractantă COMUNA BUCOV (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BUCOV), cu sediul în Localitatea Bucov, sat Bucov, şos. Naţională nr.
90, jud. Prahova, cod poştal 107110.
Dispune suspendarea procedurii de atribuire până la soluţionarea
fondului cauzei.
Cu privire la celelalte capete de cerere din contestaţia formulată
de S.C. VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU S.A., Consiliul urmează a se
pronunţa în termenul legal.
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi.
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen
de 5 zile de la comunicare.
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