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În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) 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, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul adoptă următoarea,

DECIZIE
Nr. 248S/C7/1898
Data: 01.10.2015
Prin contestaţia nr. 2163/28.09.2015, înregistrată la Consiliul
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 18615/28.09.2015,
formulată de către S.C. CONSAL S.R.L., cu sediul social în Braşov, Calea
Feldioarei, nr. 75E, judeţul Braşov, înregistrată la Oficiul Naţional al
Registrului Comerţului sub nr. J08/1181/2002, CIF RO 14873188,
reprezentată de către Laszlo Nagy, în calitate de administrator, împotriva
documentaţiei de atribuire, elaborată de către PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
FĂGĂRAŞ, cu sediul în Făgăraş, str. Republicii, nr. 3, judeţul Braşov, în
calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de atribuire, prin
cerere de oferte, pe loturi, a contractului de achiziţie publică, având ca
obiect „Reabilitare străzi/drumuri în municipiul Făgăraş” se solicită
admiterea acesteia şi, pe cale de consecinţă, obligarea autorităţii
contractante la adoptarea măsurilor de remediere ce se impun în ceea ce
priveşte documentaţia de atribuire, „în vederea alinierii acesteia la
prevederile O.U.G. nr. 34/2006 şi H.G. nr. 925/2006”, precum şi
suspendarea prezentei proceduri de atribuire, în temeiul art. 2751 din
O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, până la
soluţionarea pe fond a contestaţiei.
Prin prezenta urmează a fi soluţionată cererea prin care S.C.
CONSAL S.R.L. a solicitat suspendarea procedurii de atribuire până la
soluţionarea pe fond a contestaţiei.
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În baza legii şi a documentelor depuse de părţi,
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
DECIDE:
Admite cererea de suspendare a procedurii de atribuire, formulată
de către S.C. CONSAL S.R.L., cu sediul social în Braşov, Calea Feldioarei,
nr. 75E, judeţul Braşov, în contradictoriu cu PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
FĂGĂRAŞ, cu sediul în Făgăraş, str. Republicii, nr. 3, judeţul Braşov.
Obligatorie.
Dispune suspendarea procedurii de atribuire până la soluţionarea
cauzei.
Împotriva prezentei decizii, se poate formula plângere, în termen de
5 zile de la comunicare.
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