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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. 162S / C4 / 1328
Data: 16.07.2015
Prin contestaţia nr. 1271/13.07.2015, înregistrată la Consiliul
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 13133/15.07.2015,
depusă de SC Mar Construct Transport 2008 SRL, cu sediul în satul
Beria de Jos, comuna Oporelu, judeţul Olt, CUI 24724353, privind
procedura de cerere de ofertă pentru atribuirea contractului de
lucrări "înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare în satele
Oboga de Mijloc, Varnava şi Oboga de Sus, comuna Oboga, judeţul
Olt", coduri CPV 45232400-6, 45232420-2 şi 45232423-3, invitaţie
de participare nr. 372707/16.04.2015, cu data de deschidere a
ofertelor 04.05.2015, organizată de Comuna Oboga, cu sediul în
comuna Oboga, judeţul Olt, în calitate de autoritate contractantă,
contestatoarea a cerut, între altele, suspendarea procedurii de
atribuire până la soluţionarea contestaţiei sale. Pe rol se află acest
capăt de cerere.
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 Mar Construct Transport 2008
SRL de suspendare a procedurii de cerere de ofertă pentru
atribuirea contractului de lucrări "înfiinţare reţea de canalizare şi
staţie de epurare în satele Oboga de Mijloc, Varnava şi Oboga de
Sus, comuna Oboga, judeţul Olt", coduri CPV 45232400-6,
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45232420-2 şi 45232423-3, cu data de deschidere a ofertelor
04.05.2015, organizată de Comuna Oboga.
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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