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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, cu
modificările şi completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea:

DECIZIE
Nr. 258 S/ C2 /1978
Data: 09.10.2015
Prin contestaţia nr. 1293/07.10.2015, înregistrată la Consiliul Naţional
de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 19321/07.10.2015, formulată de S.C.
CONREP S.A., lider al asocierii S.C. CONREP S.A. – S.C. HEBERGER
CONSTRUCŢII S.R.L. - S.C. TEHNOPLUS MEDICAL S.R.L., cu sediul în
localitatea Vişeu de Sus, str. Mioriţei nr. 4, judeţul Maramureş, înmatriculată
la O.R.C. sub nr. J24/82/1991, având Cod Unic de Înregistrare RO 2221199,
reprezentată legal prin Bota Radu Gheorghe – Administrator, împotriva
rezultatului procedurii de atribuire, comunicat prin adresa nr.
12133/01.10.2015, emisă de COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII, cu
sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Naţiunile Unite nr. 9, bl. 107, tronson 2,
sector 5, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de
atribuire, prin „cerere de oferte”, cu fază finală licitaţie electronică, a
contractului de lucrări având ca obiect „Proiectarea şi execuţia lucrărilor
pentru obiectivul de investiţii inclus in Programul naţional de construcţii de
interes public sau social «Subprogramul Unităţi sanitare din mediul urban» –
Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea Spitalului Orăşenesc Vişeu
de Sus, judeţul Maramureş”, cod CPV 45200000-9, sursa de finanţare:
„Fonduri bugetare”, s-a solicitat în cuprinsul contestaţiei, printre altele, şi
„suspendarea procedurii până la judecata prezentei contestaţii pe fond”.
Procedura de soluţionare în faţa Consiliului s-a desfăşurat în scris.
În baza documentelor depuse de părţi,
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
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DECIDE:
Respinge cererea de suspendare a procedurii din contestaţia formulată
de S.C. CONREP S.A., în contradictoriu cu COMPANIA NAŢIONALĂ DE
INVESTIŢII.
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu
dispoziţiile art. 280 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările
ulterioare.
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 5
zile de la comunicare.
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