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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. 309s/C5/2135
Data: 26.11.2015
Prin contestaţia nr. 0575/DV/28.10.2015, transmisă prin mijloace
electronice, înregistrată la Consiliu sub nr. 20894/29.10.20115 şi
ulterior, în original, înregistrată la Consiliu sub nr. 21147/02.11.2015,
S.C. BRADUL ALB S.R.L., cu sediul în municipiul Timişoara, str. Gheorghe
Lazăr nr. 30-32, bl. 85, sc. A, ap. 4, judeţul Timiş, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului sub nr. J35/1083/2007, având CIF RO 21366498,
reprezentată convenţional şi având sediul ales pentru corespondenţă la
Cabinet de avocat Moţec Ştefan din municipiul Timişoara, str. Remus nr.
7A, ap. 2-3, judeţul Timiş, a contestat actele administrative nr.
12101/3/23.10.2015 şi nr. 12112/26.10.2015 emise în cadrul procedurii
de atribuire prin „licitaţie deschisă” on-line, fără etapă finală de licitaţie
electronică, a acordului-cadru de furnizare având ca obiect „Vopsea,
accesorii pentru vopsit şi accesorii de marcat - DS Bacău” – Lotul 2 –
„Vopsea spray-uri” şi Lotul 5 – „Cretă forestieră”, cod CPV 44812200-7
(Rev.2), iniţiată de REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR „ROMSILVA” –
DIRECŢIA SILVICĂ BACĂU, în calitate de autoritate contractantă, cu
sediul în comuna Hemeiuş (Parc Dendrologic), satul Lilieci, judeţul Bacău
şi a solicitat anularea raportului procedurii de atribuire şi a adreselor de
comunicare a rezultatului procedurii de achiziţie publică.
S.C. DAVEXIM S.R.L., cu sediul în municipiul Braşov, str. Murelor
nr. 38, judeţul Braşov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub
nr. J08/1171/2004, având CUI 16454062, reprezentată convenţional şi
având sediul pentru comunicarea actelor de procedură la S.C.A. Schiau,
Prescure, Teodorescu, Crişan din municipiul Braşov, str. Moldovei nr. 16,
judeţul Braşov, în calitate de ofertant declarat câştigător în procedura de
atribuire ce face obiectul cauzei, a depus prin adresa, transmisă prin fax,
înregistrată la Consiliu sub nr. 21552/06.11.2015 şi în original,
înregistrată la Consiliu sub nr. 21687/09.11.2015, cererea de
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intervenţie, prin care a solicitat respingerea contestaţiei formulată de
S.C. BRADUL ALB S.R.L., ca tardivă şi nefondată.
În baza dispoziţiilor legale aplicabile,
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
DECIDE:
Suspendă soluţionarea contestaţiei formulată împotriva Lotului 2 –
„Vopsea spray-uri” şi Lotului 5 – „Cretă forestieră”, de către S.C.
BRADUL ALB S.R.L., cu sediul în municipiul Timişoara, str. Gheorghe
Lazăr nr. 30-32, bl. 85, sc. A, ap. 4, judeţul Timiş, reprezentată
convenţional şi având sediul ales pentru corespondenţă la Cabinet de
avocat Moţec Ştefan din municipiul Timişoara, str. Remus nr. 7A, ap. 23, judeţul Timiş, în contradictoriu cu REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR
„ROMSILVA” – DIRECŢIA SILVICĂ BACĂU, în calitate de autoritate
contractantă, cu sediul în comuna Hemeiuş (Parc Dendrologic), satul
Lilieci, judeţul Bacău, până la soluţionarea Dosarului nr. 673/32/2015
aflat pe rolul Curţii de Apel Bacău, referitor la plângerea formulată de
către autoritatea contractantă REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR
„ROMSILVA” – DIRECŢIA SILVICĂ BACĂU împotriva Deciziei Consiliului
nr. 1727/C11/1740 din data de 13.10.2015.
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de
10 zile de la comunicare.
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