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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. 177s/120C10/1360
Data: 22.07.2015
Prin contestaţia nr. 1222/”17.06.2015”, înregistrată la Consiliul
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 13405/20.07.2015,
depusă de către SC KING INDUSTRIAL ENTERPRISES SRL, cu sediul
în Bucureşti, str. Constantin Sandu Aldea, Nr. 96, Sector 1, Cod unic
6562490, formulată împotriva documentaţiei de atribuire, elaborată
de către DIRECŢIA ADMINISTRARE PARCURI SI ZONE AGREMENT
SECTOR 4, cu sediul în Bucureşti, Str. Pridvorului, Nr.24, Sector 4, în
calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de „cerere de
oferte” online, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de
lucrări, având ca obiect „Amenajare loc de joaca pentru copii în
Parcul Lumea Copiilor, sector 4”, cod CPV 45212130-6, s-a solicitat:
- suspendarea procedurii de atribuire până la soluţionarea
cauzei în temeiul art. 2751 din O.U.G. nr. 34/2006;
- în principal, anularea procedurii de atribuire având în vedere
incidenţa prevederilor art. 209 alin. (1) lit. c) coroborat cu art. 209
alin. (4) lit. d) din OUG nr. 34/2006 şi multitudinea de condiţii
restrictive impuse în documentaţia de atribuire
- în subsidiar, în condiţiile în care, deşi există foarte multe
condiţii restrictive, se poate remedia situaţia abuzivă creată astfel
încât să fie eliminate toate condiţiile restrctive, obligarea autorităţii
contractantă la eliminarea tuturor condiţiilor restrictive impuse în
documentaţia de atribuire, precum şi decalarea termenelor de
depunere şi de deschidere a ofertelor cu un număr corespunzător de
zile în conformitate cu prevederile art. 71 şi urm. din O.U.G. nr.
34/2006, astfel încât operatorii economici să aibă posibilitatea de a-şi
întocmi oferta ţinând cont de termenele legale şi de durata
desfăşurării prezentului litigiu.
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Prin prezenta urmează a fi soluţionată cererea prin care SC
KING INDUSTRIAL ENTERPRISES SRL a solicitat 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:
În temeiul prevederilor art. 2751 alin. (1) şi alin. (2) din OUG
nr. 34/2006, Consiliul admite cererea de suspendare a procedurii,
formulată de către SC KING INDUSTRIAL ENTERPRISES SRL.
Dispune suspendarea procedurii de atribuire, până la
soluţionarea pe fond a contestaţiei.
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen
de 5 zile de la comunicare.
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