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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. 224s/C10/1754
Data: 09.09.2015
Prin contestaţia nr. 140/07.09.2015 înregistrată la Consiliul
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 17153/07.09.2015,
depusă de către SC GRUPUL DE PRESĂ ROMÂN SRL, cu sediul în
municipiul Bucureşti, bdul. Carol I nr. 34-36, sector 2, având număr de
înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului J40/94/2002 şi Cod Unic de
Înregistrare 14376529, formulată împotriva documentaţiei de atribuire,
elaborată de către DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR
PUBLICE TIMIŞOARA, în calitate de autoritate contractantă, cu sediul în
municipiul Timişoara, bdul. Gheorghe Lazăr nr. 9B, judeţul Timiş, în
cadrul procedurii de cerere de oferte online, pentru atribuirea acordului
cadru de servicii, având ca obiect „Acord cadru privind achiziţia de:
servicii de publicarea de anunţuri în mijloace de informare media (presa
scrisă) cu arie de difuzare la nivel naţional”, cod CPV 79341000-6, s-a
solicitat:
- suspendarea procedurii de achiziţie publică până la soluţionarea
cauzei;
- modificarea cerinţei din fişa de date cu privire la tiraj la minim 6000
exemplare.
Prin prezenta, urmează a fi soluţionată cererea prin care SC
GRUPUL DE PRESĂ ROMÂN SRL a solicitat suspendarea procedurii de
achiziţie publică până la soluţionarea cauzei.
În baza prevederilor legale aplicabile,
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
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DECIDE:
Respinge ca rămasă fără obiect cererea de suspendare a procedurii
formulată de către SC GRUPUL DE PRESĂ ROMÂN SRL.
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de
5 zile de la comunicare.
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