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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. 322 S/C7/2420
Data: 16.12.2015
Prin contestaţia nr. 444/07.12.2015, înregistrată la Consiliul
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 23714/08.12.2015,
formulată de către S.C. AGROPAN S.R.L., cu sediul în comuna Roseţi, str.
Sportului nr. 9, judeţul Călăraşi, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului cu nr. J51/735/2008, având CUI 24505612, formulată
împotriva adresei nr. 19810/03.12.2015 de comunicare a rezultatului
procedurii de atribuire şi adresei nr. 19016/23.10.2015, emise de către
SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CĂLĂRAŞI, cu sediul în Călăraşi, str.
Eroilor nr. 1-3, judeţul Călăraşi, în calitate de autoritate contractantă, în
cadrul procedurii de cerere de oferte, aplicată prin utilizarea parţială a
mijloacelor electronice, respectiv cu etapă finală de licitaţie electronică,
organizată în vederea încheierii acordului-cadru având ca obiect „Acordcadru de furnizare pâine”, se solicită suspendarea procedurii de atribuire
până la soluţionarea fondului cauzei, anularea adreselor nr.
19810/03.12.2015 şi nr. 19016/23.10.2015 de comunicare a rezultatului
procedurii de atribuire şi obligarea autorităţii contractante la reevaluarea
ofertelor.
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. AGROPAN S.R.L., cu sediul în comuna Roseţi, str.
Sportului nr. 9, judeţul Călăraşi, în contradictoriu cu SPITALUL
JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CĂLĂRAŞI, cu sediul în Călăraşi, str. Eroilor nr.
1-3, judeţul Călăraşi, ca rămasă fără obiect.
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Obligatorie.
Împotriva prezentei decizii, se poate formula plângere, în termen
de 5 zile de la comunicare.
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