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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 prin Legea nr.
337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul
adoptă următoarea:

DECIZIE

Nr. 140S/ 101C9/ 1126
Data: 25.06.2015
Prin contestaţia înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a
Contestaţiilor cu nr. 11112/22.06.2015, depusă de Ernst & Young SRL, cu
sediul în Bucureşti, Bdul Ion Mihalache nr. 15-17, Clădirea Bucharest Tower
Center, et. 19, sector 1, având CUI RO1551105, privind procedura de
negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, organizată
de Municipiul Galaţi (Primăria), cu sediul în Galaţi, str. Domnească nr. 38,
camera 34, judeţul Galaţi, în calitate de autoritate contractantă, pentru
atribuirea contractului de achizitie de servicii de consultanţă de specialitate
pentru recuperarea TVA aferentă unor obiecte de investiţii derulate în
perioada 2006-2013, în cadrul activităţii economice a Municipiului Galaţi
până la emiterea unei decizii finale privind rambursarea, s-a solicitat
suspendarea procedurii, eliminarea cerinţei discriminatorii stabilite în
cuprinsul fişei de date, secţiunea III Informaţii Juridice, Economice,
Financiare şi Tehnice – Punctul 2.3. - Capacitatea tehnică, privitoare la
experienţa Expertului 3, respectiv implicarea în proceduri de infrigement
derulate în faţa Comisiei Europene cu privire la litigii în materie fiscală de
TVA, precum şi obligarea autorităţii contractante la plata cheltuielilor de
judecată ocazionate de soluţionarea contestaţiei.
Pe rol se află cererea de suspendare a procedurii.
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi,
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
DECIDE:
În baza art. 275 alin. (1) 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,
cu modificările şi completările ulterioare, pentru considerentele evocate în
motivare, respinge ca nefondată cererea de suspendare a procedurii
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formulată în contestaţia depusă de Ernst & Young SRL, în contradictoriu cu
Municipiul Galaţi (Primăria).
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi în conformitate cu
prevederile art. 280 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 5
zile de la comunicare, potrivit art. 275 alin. (3) din OUG nr. 34/2006, cu
modificările şi completările ulterioare.
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