CONSILIUL NAŢIONAL DE
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
C. N. S. C.
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În conformitate cu prevederile art. 266 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. 225s / C6 / 1667
Data: 10.09. 2015
Prin contestaţia nr. 0738/AJ din 26.08.2015, înregistrată la Consiliul
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 16281 din 26.08.2015,
depusă de către S.C. BRADUL ALB S.R.L., cu sediul în municipiul
Timişoara, str. Gheorghe Lazăr nr. 30-32, bl. 85, sc. A. ap. 4, judeţul
Timiş, având număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului
J35/1083/2007 şi CUI RO 21366498, reprezentată convenţional prin
MOŢEC ŞTEFAN – Cabinet de avocat, cu sediul profesional în Timişoara,
str. Remus nr. 7A, ap. 2-3, judeţul Timiş, împotriva rezultatului
procedurii de atribuire, comunicat prin adresa nr. 8219 din 21.08.2015,
de către REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA R.A. – DIRECŢIA
SILVICĂ TIMIŞ, cu sediul în Timişoara, str. I Nemoianu nr. 7, judeţul
Timiş, în calitate de autoritatea contractantă, în cadrul procedurii de
atribuire, prin licitaţie deschisă, a contractului de furnizare „Dispozitive
de aplicat plăcuţe şi accesorii de marcat – DS Timiş”, cod CPV
19520000-7 Produse din plastic (Rev. 2), se solicită următoarele:
- să se constate faptul că autoritatea contractantă nu s-a conformat
dispoziţiilor deciziei nr. 1274/136C9/1348 din 06.08.2015, în sensul că
nu a procedat la reanalizarea şi reevaluarea ofertelor depuse în cadrul
procedurii de atribuire;
- anularea raportului procedurii şi a adreselor de comunicare a
rezultatului procedurii.
Prin adresa înregistrată la Consiliu sub nr. 16923/03.09.2015, S.C.
DATA COMPUTER S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Vlaicu Vodă nr. 16,
bl. 65, sc. 2, et. 1, ap. 19, sector 3, în calitate de împuternicit al asocierii
S.C. DATA COMPUTER S.R.L. – S.C. DAVEXIM S.R.L., prin reprezentant
legal Ioan Dobrică şi convenţional prin SCA „Schiau, Prescure şi
asociaţii”, cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură în
Braşov, str. Moldovei nr. 16, judeţul Braşov, a depus cerere de
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intervenţie, prin care a solicitat respingerea contestaţiei, pe cale de
excepţie, ca tardiv introdusă, iar pe fondul cauzei, ca nefondată.
În baza documentelor depuse de părţi,
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
DECIDE:
În conformitate cu dispoziţiile art. 413 alin. (1) pct. 1) din Codul de
procedură civilă, coroborate cu cele ale art. 297 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, cu modificările şi completările
ulterioare, pentru considerentele evocate în motivarea prezentei,
suspendă soluţionarea contestaţiei depuse de S.C. BRADUL ALB S.R.L.,
cu sediul în municipiul Timişoara, str. str. Gheorghe Lazăr nr. 30-32, bl.
85, sc. A. ap. 4, judeţul Timiş, în contradictoriu cu REGIA NAŢIONALĂ A
PĂDURILOR – ROMSILVA R.A. – DIRECŢIA SILVICĂ TIMIŞ, cu sediul în
Timişoara, str. I Nemoianu nr. 7, judeţul Timiş, până la soluţionarea, de
către Curtea de Apel Timişoara – Secţia contencios administrativ şi fiscal,
a plângerii care formează obiectul Dosarului nr. 1353/59/2015.
Împotriva prezentei decizii, se poate formula plângere, în termen
de 5 zile de la comunicare.
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