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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. 127s/87 C10/1026
Data: 11.06.2015
Prin contestaţia nr. 305/09.06.2015 înregistrată la Consiliul
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 10081/09.06.2015,
depusă de către SC HIDROSERV SRL, cu sediul în municipiul Braşov,
str. 8 Martie nr. 5, judeţul Braşov, având Cod Unic de Înregistrare
15609541 şi înregistrată la ORC sub nr. J08/1409/2003, formulată
împotriva adresei nr. 3623/28.05.2015 reprezentând comunicarea
rezultatului procedurii, comunicată prin adresa nr. 3814/04.06.2015,
emisă de APA CTTA SA ALBA, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str.
Vasile Goldiş nr. 3, judeţul Alba,
în calitate de autoritate
contractantă, în cadrul procedurii de licitaţie deschisă, în vederea
atribuirii contractului de furnizare, având ca obiect „Contract de
furnizare produse: • Rezervoare apă potabilă 150 mc-4 buc •
Rezervoare apă potabilă 200 mc-2 buc • Rezervoare apă potabilă
1000 mc-1 buc”, cod CPV 44611600-2, s-a solicitat:
suspendarea procedurii de atribuire a contractului de
furnizare aferent până la soluţionarea fondului cauzei;
anularea rezultatului procedurii de atribuire (a deciziilor
autorităţii contractante de calificare a ofertantului SC INSTALATORUL
SA şi de desemnare drept conformă, admisibilă şi câştigătoare a
ofertei SC INSTALATORUL SA);
obligarea autorităţii contractante la reevaluarea corectă a
ofertelor, refacerea actelor de desemnare a ofertei câştigătoare a
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procedurii de atribuire aferente şi, pe cale de consecinţă, la
desemnarea SC HIDROSERV SRL drept ofertant câştigător.
Prin prezenta urmează a fi soluţionată cererea prin care SC
HIDROSERV SRL a solicitat suspendarea procedurii de atribuire a
contractului de furnizare aferent până la soluţionarea fondului cauzei.
În baza prevederilor legale aplicabile,
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

DECIDE:
În temeiul prevederilor art. 2751 din OUG nr. 34/2006 Consiliul
respinge cererea de suspendare a procedurii formulată de către SC
HIDROSERV SRL.
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen
de 5 zile de la comunicare.
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