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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. 128s/C5/940
Data: 11.06.2015
Prin contestaţia nr. 405/29.05.2015, transmisă prin mijloace
electronice, înregistrată la Consiliu sub nr. 9315/29.05.2015 şi
retransmisă în original, înregistrată la Consiliu sub nr.
9529/03.06.2015, S.C. STONE CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în
municipiul Medgidia, str. Constantin Golea nr. 15, judeţul
Constanţa, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr.
J13/2147/2001, având CIF RO 14356327, a contestat fişa de date a
achiziţiei întocmită în cadrul procedurii de atribuire, prin „licitaţie
deschisă” cu etapă finală de licitaţie electronică, a contractului de
achiziţie publică de lucrări având ca obiect „Lucrări de reparaţie
pentru ridicare restricţii de viteză pe linii curente, directe şi linii
staţii – 7 loturi SRCF Galaţi”, lot 4 – „Înlocuirea diblurilor,
tirfoanelor, plăcuţelor de polietilenă, inelelor resort şi a plăcuţelor
de cauciuc pe L701 firul II între staţiile Murgeanca şi Ţăndărei km
48+500 - km 52+500 şi 54+600 - 55+270”, cod CPV 45234100-7
(Rev.2), organizată de COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE
„CFR” S.A., în calitate de autoritate contractantă, cu sediul în
municipiul Galaţi, str. Domnească nr. 51, judeţul Galaţi şi a solicitat
anularea prevederilor de la cap. III.2.3.a) „Capacitatea tehnică
şi/sau profesională”, subpct. 5 lit. b) din fişa de date a achiziţiei,
precum şi suspendarea procedurii de atribuire până la soluţionarea
contestaţiei.
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În baza documentelor depuse de părţi,
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

DECIDE:
Respinge, ca rămasă fără obiect, cererea de suspendare a
procedurii de atribuire a lotului 4 – „Înlocuirea diblurilor, tirfoanelor,
plăcuţelor de polietilenă, inelelor resort şi a plăcuţelor de cauciuc pe
L701 firul II între staţiile Murgeanca şi Ţăndărei km 48+500 - km
52+500 şi 54+600 - 55+270”, formulată în cadrul contestaţiei de
către S.C. STONE CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în municipiul
Medgidia, str. Constantin Golea nr. 15, judeţul Constanţa, în
contradictoriu cu autoritatea contractantă COMPANIA NAŢIONALĂ
DE CĂI FERATE „CFR” S.A., cu sediul în municipiul Galaţi, str.
Domnească nr. 51, judeţul Galaţi.
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate
cu dispoziţiile art. 280 din O.U.G. 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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