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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. 205s/138 C10/1554 

Data: 17.08.2015  
 

Prin contestaţia nr. 2627/12.08.2015 înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 15360/13.08.2015, 
depusă de către SC DUMEXIM SRL, cu sediul în municipiul Oradea, 
str. Gen. Ghe. Magheru nr. 23, judeţul Bihor, având Cod Unic de 
Înregistrare 16057895 şi număr de înregistrare la Oficiul Registrului 
Comerţului J05/53/2004, formulată împotriva solicitării de clarificări 
nr. 211/12.08.2015, emisă de COMUNA ŞIMAND (PRIMĂRIA 
COMUNEI ŞIMAND), cu sediul în comuna Şimand nr. 1119, judeţul 
Arad, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de 
cerere de oferte, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de 
lucrări, având ca obiect „Execuţie lucrări pentru proiectul «Amenajare 
drumuri agricole în comuna Şimand, judeţul Arad»”, cod CPV 
45233120-6, s-a solicitat: 

- admiterea contestaţiei şi constatarea caracterului nelegal al 
solicitării de clarificări nr. 221/12.08.2015; 

- în temeiul art. 2751 din OUG nr. 34/2006, suspendarea 
procedurii de atribuire a contractului până la momentul soluţionării 
contestaţiei; 

- în subsidiar, decalarea termenului de formulare a răspunsului 
la solicitarea de clarificări, termenul de 14.08.2015, orele 13:00 fiind 
insuficient faţă de conţinutul solicitării de clarificări, termenul stabilit 
nedând posibilitatea de a formula şi depune un răspuns. 

Prin prezenta urmează a fi soluţionată cererea prin care SC 
DUMEXIM SRL a solicitat suspendarea procedurii de atribuire a 
contractului până la momentul soluţionării contestaţiei. 

 
În baza prevederilor legale aplicabile, 
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CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE:  
 

 În temeiul prevederilor art. 2751 din OUG nr. 34/2006 Consiliul 
respinge cererea de suspendare a procedurii de atribuire, formulată 
de către SC DUMEXIM SRL. 
 Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen 
de 5 zile de la comunicare. 
 


