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În conformitate cu prevederile art. 266 alin. 2 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. 256S/C7/1960
Data: 09.10.2015

Prin contestaţia nr. 159/05.10.2015, înregistrată la Consiliul Naţional
de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 19155/06.10.2015, formulată de
către S.C. AFT DESIGN S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Calea Văcăreşti nr.
182, bl. 23, scara 1, et. 4, ap. 15, sector 4, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului sub numărul J40/5080/2004, având CIF RO
16285265, reprezentată legal prin Emanuel Popp, împotriva
documentaţiei de atribuire, elaborată de către AGENŢIA DE CADASTRU
ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ, cu sediul în Bucureşti, Splaiul
Independenţei nr. 202A, sector 6, cod poştal 7000, în calitate de
autoritate contractantă, în cadrul procedurii de atribuire, prin licitaţie
deschisă on-line cu etapă finală de licitaţie electronică, a contractului de
achiziţie publică având ca obiect „Servicii de producere a unui model
digital al terenului prin scanare aeriană, fotografii aeriene şi producţia de
hărţi noi şi ortofotoplanuri pentru aproximativ 50.000 de km pătraţi din 6
judeţe: Bihor, Arad, Hunedoara, Alba, Mureş, Harghita inclusiv zona de
inundaţii cu risc ridicat (zona de la graniţa cu Republica Ungară în Arad şi
Bihor)”, coduri CPV 71355100-2 - Servicii de fotogrammetrie (Rev.2),
38221000-0 - Sisteme Informaţionale Geografice (GIS sau echivalent)
(Rev.2), 71354000-4 - Servicii de cartografie (Rev.2), 79961200-0 Servicii de fotografie aeriană (Rev.2), se solicită suspendarea procedurii
de atribuire până la soluţionarea cauzei, în conformitate cu prevederile
art. 2751 din O.U.G. nr. 34/2006, precum şi remedierea documentaţiei
de atribuire, în sensul eliminării şi/sau modificării acelor cerinţe şi
prevederi care contravin legii, îngrădesc libera concurenţă între ofertanţi,
cu prelungirea corespunzătoare a termenului de elaborare a ofertelor, iar
în măsura în care se constată existenţa unor grave abateri legislative ce
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nu mai pot fi remediate fără a aduce atingere principiilor de atribuire a
contractelor de achiziţie publică, se solicită anularea procedurii de
atribuire.
Prin prezenta urmează a fi soluţionată cererea prin care S.C. AFT
DESIGN S.R.L. a solicitat suspendarea procedurii de atribuire până la
soluţionarea pe fond a contestaţiei.
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi,
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
DECIDE:
Respinge cererea de suspendare a procedurii de atribuire,
formulată de către S.C. AFT DESIGN S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Calea
Văcăreşti nr. 182, bl. 23, scara 1, et. 4, ap. 15, sector 4, în
contradictoriu cu AGENŢIA DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ,
cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 202A, sector 6, cod
poştal 7000, ca rămasă fără obiect.
Obligatorie.
Împotriva prezentei decizii, se poate formula plângere, în termen
de 5 zile de la comunicare.
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