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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.
s/ C1 /1006
Data: 09.06.2015
Prin contestaţia nr. 6059/05.06.2015, înregistrată la Consiliul
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 9774/05.06.2015,
depusă de SC CONSIS PROIECT SRL, cu sediul în municipiul
Bucureşti, Şoseaua Iancului, nr. 31, sector 2, având CUI RO
7335054, înregistrată la ORC sub nr. J40/3490/1995, şi sediul ales
pentru comunicarea actelor de procedură la Cabinet de Avocat Ion
Florin Chivu, cu sediul în municipiul Bucureşti, Bd. A. I. Cuza nr.
28A, sector 1, împotriva rezultatului procedurii de atribuire, emis de
către COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE CFR SA cu sediul în
localitatea Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, în
calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de „licitaţie
deschisă”, organizată în vederea încheierii unui contract de achiziţie
publică, având ca obiect: „Studiu de fezabilitate pentru
modernizarea liniei feroviare Caransebeş – Timişoara – Arad”, cod
CPV: 71241000-9 – Studii de fezabilitate, servicii de consultare,
analize (Rev. 2), s-a solicitat printre altele şi suspendarea
procedurii.
În baza documentelor depuse de părţi,
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

DECIDE:
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Respinge ca nefondată cererea de suspendare a procedurii de
atribuire formulată în contestaţia depusă de SC CONSIS PROIECT
SRL, în contradictoriu cu COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE
CFR SA.
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate
cu dispoziţiile art. 280 din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi
completările ulterioare.
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în
termen de 5 zile de la comunicare.
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