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În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul
adoptă următoarea,

DECIZIE
Nr. 135S/C4/1072
Data: 19.06.2015
Prin contestaţia nr. 1378 din 15.06.2015, înregistrată la Consiliul
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 10595 din 16.06.2015,
depusă de SC CORTECH MED SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Gheorghe
Ţiţeica nr. 190B, sector 2, având CUI 22088756, reprezentată
convenţional de Cabinet de Avocat Vass Iulia-Erzsebet, cu sediul în
Bucureşti, str. Pictor G.D. Mirea nr. 6, et. 1, sector 1, privind procedura
de licitaţie deschisă organizată de autoritatea contractantă ACADEMIA
DE ŞTIINŢE MEDICALE, cu sediul în Bucureşti, B-dul I.C. Brătianu nr. 1,
sector 3, în vederea atribuirii contractului de furnizare „sisteme de
angiografie pentru dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare dezvoltare şi crearea de noi infrastructuri” – loturile 1, 4, 5 şi 7, s-a
solicitat, printre altele, suspendarea procedurii de atribuire până la
soluţionarea fondului cauzei.
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi,
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

DECIDE:
Respinge, ca nefondată, pentru considerentele evocate în
motivarea prezentei, solicitarea SC CORTECH MED SRL de suspendare a
procedurii de licitaţie deschisă pentru atribuirii contractului de furnizare
„sisteme de angiografie pentru dezvoltarea infrastructurii publice de
cercetare - dezvoltare şi crearea de noi infrastructuri” – loturile 1, 4, 5 şi
7, cu data de deschidere a ofertelor 10.07.2015, organizată de
ACADEMIA DE ŞTIINŢE MEDICALE.
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Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu
dispoziţiile art. 280 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
34/2006. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în
termen de cinci zile de la comunicare.
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