CONSILIUL NAŢIONAL DE
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
C. N. S. C.
Bucureşti, Str.Stavropoleos, nr.6 sector 3, România, CP 030084, CIF 20329980,
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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. 227s/C6/1768
Data: 14.09.2015
Prin contestaţia nr. 2959 din 08.09.2015, înregistrată la C.N.S.C.
cu nr. 17286 din 09.09.2015, depusă de către S.C. DUMEXIM S.R.L.,
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, reprezentată
legal prin administrator DUME SIMONA, împotriva rezultatului
procedurii de atribuire, comunicat prin adresa nr. 60475 din
03.09.2015, de către COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI
DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA S.A. – DIRECŢIA REGIONALĂ DE
DRUMURI ŞI PODURI CLUJ, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Decebal nr.
128, judeţul Cluj, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul
procedurii de atribuire, prin licitaţie deschisă offline cu etapă finală de
licitaţie electronică, a acordului-cadru având ca obiect „Covoare
asfaltice pentru DRDP Cluj – SDN Oradea – acord-cadru 2015-2016”,
cod CPV 45233251-3 lucrări de reînoire a îmbrăcămintei rutiere –Rev.
2), se solicită următoarele:
- anularea deciziei prin care oferta sa a fost declarată
necâştigătoare, a raportului procedurii, „ca o consecinţă a anulării
deciziei autorităţii contractante privind rezultatul procedurii de
atribuire”;
- „obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertelor şi
stabilirea ofertantului câştigător în strictă concordanţă cu prevederile
legale şi cu respectarea cerinţelor stabilite în documentaţia de
atribuire”;
- suspendarea procedurii de atribuire până la soluţionarea
contestaţiei.
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În baza documentelor depuse de părţi,
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
DECIDE:
Respinge, ca nefondată, cererea de suspendare a procedurii de
atribuire, formulată de către S.C. DUMEXIM S.R.L., cu sediul în
municipiul Oradea, str. Gen. Ghe. Magheru nr. 23, judeţul Bihor, în
contradictoriu cu COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI
NAŢIONALE DIN ROMÂNIA S.A. – DIRECŢIA REGIONALĂ DE DRUMURI
ŞI PODURI CLUJ, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 128, judeţul
Cluj.
Obligatorie.
Împotriva prezentei decizii, se poate formula plângere, în termen
de 5 zile de la comunicare.
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