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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. 143s/96 C10/1110
Data: 26.06.2015
Prin contestaţia nr. 350/22.06.2015 înregistrată la Consiliul
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 11025/22.06.2015,
depusă de către SC GILMAR SRL, cu sediul în municipiul Bucureşti,
str. Valeriu Braniste nr. 8, ap. 1, sector 3, având Cod Unic de
Înregistrare 3214149 şi număr de înregistrare la Oficiul Registrului
Comerţului J40/1355/1993, formulată împotriva adresei nr.
1386172/17.06.2015, emisă de UNITATEA MILITARĂ 0461
BUCUREŞTI, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Jandarmeriei nr.
2, sector 1, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii
de cerere de oferte cu faza finală de licitaţie electronică, în vederea
atribuirii acordului cadru de servicii, având ca obiect „Servicii de
mentenanţă constând în revizii generale şi intervenţii neprevăzute la
echipamente de răcire, climatizare şi ventilaţie”, cod CPV 507300001, s-a solicitat:
ca analizarea componentei din oferta financiară «Tarif orămanoperă» a SC EAST EUROPEAN BUSINESS CENTER SRL să se facă
pe criterii economice;
obligarea autorităţii contractante la aplicarea prevederilor
art. 202 alin. (1) şi (2) lit. a), d) din OUG nr. 34/2006 în analiza
componentei «Tarif oră-manoperă»;
aplicarea prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) din HG nr.
925/2006 şi declararea ofertei SC EAST EUROPEAN BUSINESS
CENTER SRL ca neconformă;
„oprirea licitaţiei electronice din perioada 19.06.201522.06.2015 ora 14 şi reluarea ei după soluţionarea contestaţiei”.
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Prin prezenta urmează a fi soluţionată cererea prin care SC
GILMAR SRL a solicitat oprirea licitaţiei electronice din perioada
19.06.2015-22.06.2015 ora 14 şi reluarea ei după soluţionarea
contestaţiei.
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
GILMAR SRL.
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen
de 5 zile de la comunicare.
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