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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. 268S/C4/2085
Data: 26.10.2015
Prin contestaţia nr. J1.2/7863 din 21.10.2015, înregistrată la
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 20463 din
22.10.2015, depusă de SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT
FEROVIAR DE MARFĂ „CFR MARFĂ” SA, cu sediul în Bucureşti, b-dul
Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, având CUI 1105437, privind procedura
de licitaţie deschisă organizată de autoritatea contractantă CET GOVORA
SA, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Industriilor nr. 1, judeţul Vâlcea, în
vederea atribuirii contractului de „Servicii transport pe calea ferată
cărbune tip lignit, de la punctele de expediţie ale furnizorului de cărbune,
respectiv Staţia C.F. Berbeşti şi Staţia C.F. Alunu până la Antestaţia C.F.
CET Govora” – lotul 1 şi lotul 2, s-a solicitat, printre altele, suspendarea
procedurii de atribuire până la soluţionarea fondului cauzei.
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi,
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
DECIDE:
Respinge, ca nefondată, pentru considerentele evocate în
motivarea prezentei, solicitarea SOCIETĂŢII NAŢIONALE DE TRANSPORT
FEROVIAR DE MARFĂ „CFR MARFĂ” SA de suspendare a procedurii de
licitaţie deschisă în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de
„Servicii transport pe calea ferată cărbune tip lignit, de la punctele de
expediţie ale furnizorului de cărbune, respectiv Staţia C.F. Berbeşti şi
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Staţia C.F. Alunu până la Antestaţia C.F. CET Govora” – lotul 1 şi lotul 2,
organizată de CET GOVORA SA.
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu
dispoziţiile art. 280 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
34/2006. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în
termen de cinci zile de la comunicare.
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