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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. 266S/C7/2020
Data: 16.10.2015
Prin contestaţia nr. 512/12.10.2015, înregistrată la Consiliul
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 19692/13.10.2015,
formulată de către S.C. VARINAK EUROPE S.R.L., cu sediul social în
Pantelimon, str. Grădinarilor, nr. 1, biroul nr. 2, judeţul Ilfov şi cu sediul
ales pentru comunicarea actelor de procedură la SCPA „Popovici Niţu
Stoica & Asociaţii”, situat în Bucureşti, Calea Dorobanţi, nr. 239, etaj 6,
sector 1, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr.
J23/2439/2009, CUI 26193622, reprezentată de către Tolgay Mehmet
Kurt, în calitate de administrator, împotriva documentaţiei de atribuire,
elaborată de către INSTITUTUL ONCOLOGIC PROF. DR. ALEXANDRU
TRESTIOREANU, cu sediul în Bucureşti, şos. Fundeni, nr. 252, sector 2, în
calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de
licitaţie
deschisă, cu etapă finală de licitaţie electronică, organizată în vederea
încheierii acordului cadru, având ca obiect „Echipamente medicale –
instalaţii de radioterapie şi imagistică pentru L.R.T.E.I. şi servicii conexe”,
se solicită admiterea acesteia şi, pe cale de consecinţă, următoarele :
- în principal, anularea prevederilor documentaţiei de atribuire
restrictive şi nelegale, prezentate în cuprinsul contestaţiei;
- în subsidiar, în măsura în care nu pot fi dispuse măsuri de
remediere, anularea prezentei proceduri de achiziţie publică, în temeiul
art. 209 alin. (1), lit. c), coroborat cu art. 209 alin. (4), lit. b) şi art. 278
alin. (2) şi (6) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările
ulterioare;
- suspendarea procedurii de atribuire în cauză până la soluţionarea
pe fond a contestaţiei, în conformitate cu prevederile art. 2751 din O.U.G.
nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
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- accesul la dosarul achiziţiei publice, în temeiul art. 274 alin. (1) şi
(4) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Prin prezenta urmează a fi soluţionată cererea prin care S.C.
VARINAK EUROPE 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. VARINAK EUROPE S.R.L., cu sediul social Pantelimon, str.
Grădinarilor, nr. 1, biroul nr. 2, judeţul Ilfov şi cu sediul ales pentru
comunicarea actelor de procedură la SCPA „Popovici Niţu Stoica &
Asociaţii”, situat în Bucureşti, Calea Dorobanţi, nr. 239, etaj 6, sector 1,
în contradictoriu cu INSTITUTUL ONCOLOGIC PROF. DR. ALEXANDRU
TRESTIOREANU, cu sediul în Bucureşti, şos. Fundeni, nr. 252, sector 2, ca
rămasă fără obiect.
Obligatorie.
Împotriva prezentei decizii, se poate formula plângere, în termen de
5 zile de la comunicare.
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