CONSILIUL NAŢIONAL DE
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
C. N. S. C.
Bucureşti, Str.Stavropoleos nr.6, sector 3, România, CP 030084, CIF 20329980,
Tel. +4 021 3104641, Fax. +4 021 3104642, +4 021 8900745, www. cnsc.ro

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. 241s/C6/1873
Data: 25.09.2015
Prin contestaţia nr.6012/23.09.2015, înregistrată la C.N.S.C. sub
nr.18365/23.09.2015, formulată de S.C. TRANSCARPAT SPORTOURS
INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str.Cristea Mateescu nr.8,
sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr.J40/877/2003,
având C.U.I. RO 15148839, reprezentată legal prin director general Dinu
Solajan, împotriva deciziei de declarare a ofertei depusă de REGIA
AUTONOMĂ RASIROM, ca admisibilă şi a invitaţiei la etapa finală de licitaţie
electronică, transmise de UNITATEA MILITARĂ 0149F, cu sediul în Bucureşti,
B-dul Geniului nr.42B, sector 6, în calitate de autoritate contractantă, în
cadrul procedurii de atribuire, prin licitaţie deschisă, a contractului de
furnizare având ca obiect „Cartuşe cal.7,62x51 mm”, s-a solicitat
suspendarea procedurii de atribuire până la adoptarea măsurilor ce asigură
respectarea prevederilor legale în domeniul achiziţiilor publice, obligarea
autorităţii contracte la anularea raportului procedurii de atribuire în ceea ce
priveşte declararea ca admisibilă a ofertei depusă de REGIA AUTONOMĂ
RASIROM şi a actelor subsecvente, anularea invitaţiei de participare la etapa
finală de licitaţie electronică a ofertantului REGIA AUTONOMĂ RASIROM,
obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertei depusă de REGIA
AUTONOMĂ RASIROM, anularea procedurii de atribuire în cazul în care
erorile şi omisiunile nu pot fi corectate.
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În baza documentelor depuse de părţi,
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
DECIDE:
Respinge, ca rămasă fără obiect, cererea de suspendare a procedurii de
atribuire până la soluţionarea pe fond a cauzei, formulată de S.C.
TRANSCARPAT SPORTOURS INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul în Bucureşti,
Str.Cristea Mateescu nr.8, sector 2, în contradictoriu cu UNITATEA
MILITARĂ 0149F, cu sediul în Bucureşti, B-dul geniului nr.42B, sector 6.
Obligatorie.
Împotriva prezentei decizii, se poate formula plângere, în termen de 5
zile de la comunicare.
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