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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. 219 S/C2/1656
Data: 31.08.2015
Prin contestaţia nr. 11086/25.08.2015, înregistrată la Consiliul
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 16205/26.08.2015,
formulată de către S.C. SIVECO ROMANIA S.A., cu sediul în
municipiul Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 73-81, Victoria
Park, Corp Clădire C4, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului sub numărul J40/14658/1992, având Cod Unic de
Înregistrare RO 476331, reprezentată legal prin director general
Florian Gabriel Ilia, împotriva documentaţiei de atribuire, elaborată
de către OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC, cu sediul
în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 9, sector 3, în calitate de
autoritate contractantă, în cadrul procedurii de atribuire, prin
licitaţie deschisă fără etapă finală de licitaţie electronică, a
contractului de achiziţie publică de furnizare având ca obiect
„Implementare sistem informatic de monitorizare activitate jocuri
de noroc tradiţionale şi la distanţă”, coduri CPV 48611000-4,
72230000-6, având sursa de finanţare: „Fonduri bugetare”, s-a
solicitat printe altele şi: „suspendarea procedurii de atribuire,
potrivit dispoziţiilor art. 2751 alin. (1) din Ordonanţă până la
soluţionarea prezentei contestaţii”.
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Prin prezenta urmează a fi soluţionată cererea prin care S.C.
SIVECO ROMANIA S.A. a solicitat suspendarea procedurii de
atribuire până la soluţionarea pe fond a contestaţiei.
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi,
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

DECIDE:
Admite cererea de suspendare a procedurii de atribuire,
formulată de către S.C. SIVECO ROMANIA S.A., în contradictoriu cu
OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC.
Dispune suspendarea procedurii de atribuire până la
soluţionarea cauzei.
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate
cu dispoziţiile art. 280 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi
completările ulterioare.
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în
termen de 5 zile de la comunicare.
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