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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. 321S/C2/2429
Data: 15.12.2015
Prin contestaţia nr. 4150/10.12.2015 înregistrată la Consiliul Naţional de
Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 23914/11.12.2015, formulată de către S.C.
DUMEXIM S.R.L., cu sediul în Oradea, str. Gen. Magheru nr. 23, judeţul Bihor,
înmatriculată la O.R.C. sub nr. J05/53/2004, având CUI 16057895,
reprezentată legal prin Dume Simona – Administrator, împotriva adresei nr.
2562/09.12.2015, reprezentând solicitare de clarificări, emisă de PRIMĂRIA
COMUNEI DRĂGĂNEŞTI, cu sediul în Comuna Drăgăneşti nr. 37, judeţul Bihor,
în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de atribuire, prin
„cerere de ofertă” offline fără fază finală de licitaţie electronică, a contractului
de achiziţie publică de lucrări având ca obiect „Execuţie lucrări pentru realizarea
obiectivului de investiţii «Reabilitare şi modernizare DC 228 şi DC 229 Beiuş (DJ
764A) – Livada Beiuşului-Drăgăneşti (DJ 764)»”, cod CPV 45233120-6, sursa
de finanţare: „Fonduri bugetare”, s-a solicitat în cuprinsul contestaţiei, printre
altele, şi „suspendarea procedurii până la soluţionarea prezentei contestaţii”.
În baza documentelor depuse de părţi,
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
DECIDE:
Admite cererea de suspendare a procedurii din contestaţia formulată de
S.C. DUMEXIM S.R.L., în contradictoriu cu PRIMĂRIA COMUNEI DRĂGĂNEŞTI,
până la soluţionarea pe fond a cauzei.
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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