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În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din O.U.G.
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,
Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE
Nr. 238 S/C2/1755
Data: 24.09.2015
Prin contestaţia nr. 1785/07.09.2015, înregistrată la Consiliu sub
nr. 17158/07.09.2015, formulată de S.C. PRODEXIMP S.R.L., cu sediul
în Satu Mare, str. Gheorghe Doja, nr. 3, judeţul Satu Mare, înmatriculată
la O.R.C. sub nr. J30/126/1996, având CIF 8126900, lider al Asocierii
S.C. PRODEXIMP S.R.L. – DRUMURI ŞI PODURI SĂLAJ S.A., împotriva
rezultatului procedurii, comunicat prin adresa nr. 5547/01.09.2015,
emisă de COMUNA TEREBEŞTI (PRIMĂRIA TEREBEŞTI), cu sediul în
Terebeşti nr. 166, judeţul Satu Mare, în calitate de autoritate
contractantă, în cadrul procedurii de atribuire, prin „cerere de ofertă
offline fără fază finală de licitaţie electronică”, a contractului de achiziţie
publică de lucrări, având ca obiect „Execuţie lucrări «Modernizare străzi,
înfiinţare centru de zi îngrijire bătrâni, amenajare cămin cultural în
localitatea Terebeşti, amenajare cămin cultural sat Gelu» - lot 1 Modernizare străzi”, cod CPV 45233120-6, finanţat prin Fonduri
comunitare – Proiect „Programul Naţional de Dezvoltare Rurală-PNDR”,
s-a solicitat: „anularea raportului procedurii şi a documentelor
subsecvente acestuia în ceea ce priveşte oferta contestatorului şi oferta
declarată câştigătoare şi, pe cale de consecinţă, obligarea autorităţii
contractante la continuarea procedurii prin reevaluarea ofertelor”.
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
procedură civilă, coroborate cu cele ale art. 297 din Ordonanţa
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, pentru considerentele evocate
motivarea prezentei, suspendă soluţionarea contestaţiei formulată
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către S.C. PRODEXIMP S.R.L., în contradictoriu cu COMUNA TEREBEŞTI
(PRIMĂRIA TEREBEŞTI), până la soluţionarea dosarului nr. 456/35/2015
aflat pe rolul Curţii de Apel Oradea, având ca obiect plângerea formulată
de S.C. VIAKON DRUM S.R.L., Lider al Asocierii S.C. VIAKON DRUM
S.R.L. – ALFA ROM S.R.L. – CONSTRUCŢII DRUMURI S.A. – SAMCIF
S.A., împotriva deciziei C.N.S.C. nr. 1328/C8/1330/14.08.2015.
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere potrivit
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 şi Codului de procedură
civilă.
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