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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. 144s/97C10/1154
Data: 26.06.2015
Prin contestaţia nr. 2908/24.06.2015 înregistrată la Consiliul
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 11401/24.06.2015,
depusă de către SC STERICYCLE ROMANIA SRL, cu sediul în Jilava,
Şos. Giurgiului nr. 5, judeţul Ilfov, având Cod Unic de Înregistrare
15071999 şi număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului
J23/1612/2004, reprezentată prin SCA Mircea şi Asociaţii, cu sediul
ales pentru comunicarea actelor de procedură în Bucureşti, str.
General Traian Doda nr. 4, sector 2, formulată împotriva invitaţiei de
participare la etapa de licitaţie electronică finală emisă în data de
22.06.2015, în cadrul procedurii de cerere de oferte cu fază finală de
licitaţie electronică având ca obiect „Servicii de colectare, transport şi
eliminare finală a deşeurilor spitaliceşti” organizată de CĂMIN
PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE CRAIOVA, cu sediul în Craiova, str.
Tabaci nr. 3, judeţul Dolj, în calitate de autoritate contractantă, s-a
solicitat:
admiterea contestaţiei;
anularea invitaţiei de participare la etapa de licitaţie
electronică finală emisă în data de 22.06.2015, prin care ofertele
depuse de Asocierea SC MEDILINE EXIM SRL – SC TRANS COGEN
MEDICAL COMPANY SRL şi SC DIVERS ECO TECH SRL au fost
declarate admisibile şi invitate să participe la etapa de licitaţie
electronică, precum şi a actelor subsecvente acesteia;
suspendarea procedurii de atribuire până la soluţionarea
contestaţiei;
obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertelor
depuse în cadrul procedurii de atribuire, cu respectarea principiilor
consacrate de art. 2 din OUG nr. 34/2006
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obligarea autorităţii contractante la plata cheltuielilor de
judecată ocazionate de soluţionarea prezentei contestaţii.
Prin prezenta urmează a fi soluţionată cererea prin care SC
STERICYCLE ROMANIA SRL a solicitat suspendarea procedurii de
atribuire până la 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
STERICYCLE ROMANIA SRL.
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen
de 5 zile de la comunicare.
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