CONSILIUL NAŢIONAL DE
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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. 311s/C5/2332
Data: 27.11.2015
Prin contestaţia înregistrată sub nr. MT 6677/24.11.2015,
transmisă iniţial prin mijloace electronice (e-mail), iar ulterior, în
original, înregistrată la Consiliu sub nr. 22899/25.11.2015, respectiv sub
nr. 22949/25.11.2015, S.C. MIRA TELECOM S.A., cu sediul în municipiul
Bucureşti, str. Doamna Ghica nr. 12, bloc 1, sc. 3, et. 7, ap. 87, sector
2, având adresa de corespondenţă în oraşul Otopeni, str. Nicolae
Grigorescu nr. 13, judeţul Ilfov, înmatriculată la Oficiul Registrului
Comerţului sub nr. J40/10353/1998, având CIF RO 11123297, a
contestat documentaţia de atribuire elaborată în cadrul procedurii de
atribuire prin „licitaţie deschisă”, a contractului de achiziţie publică având
ca obiect „Lucrări de execuţie şi montaj pentru realizarea sistemului de
monitorizare video a vehiculelor în zona punctelor de trecere a frontierei
amplasate pe drumurile naţionale”, cod CPV: 45316210-0 (Rev.2),
iniţiată de COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI
NAŢIONALE DIN ROMÂNIA S.A., în calitate de autoritate contractantă, cu
sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 şi a
solicitat, între altele, suspendarea procedurii de achiziţie publică până la
soluţionarea pe fond a contestaţiei, în temeiul dispoziţiilor art. 2751 din
OUG nr. 34/2006.
În baza documentelor depuse de părţi,
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
DECIDE
Admite cererea de suspendare a procedurii de atribuire formulată
de S.C. MIRA TELECOM S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, str.
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Doamna Ghica nr. 12, bloc 1, sc. 3, et. 7, ap. 87, sector 2, având adresa
de corespondenţă în oraşul Otopeni, str. Nicolae Grigorescu nr. 13,
judeţul Ilfov, în contradictoriu cu COMPANIA NAŢIONALĂ DE
AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA S.A., în calitate de
autoritate contractantă, cu sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Dinicu
Golescu nr. 38, sector 1 şi dispune suspendarea procedurii de atribuire.
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu
dispoziţiile art. 280 din OUG 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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