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. 329s/C5/2505
Data: 28.12.2015
Prin

contestaţia

nr. 755/23.12.2015, transmisă prin fax,
înregistrată la Consiliu sub nr. 24621/23.12.2015, S.C. BAUELEMENTE

S.R.L., cu sediul în satul Ariceştii Rahtivanii, str. Bruxelles nr. 877A,
corp A, cam. 12, et. 1, comuna Ariceştii Rahtivanii, judeţul Prahova,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J29/2731/2006,
având CUI 19582996, reprezentată convenţional şi având adresa de
corespondenţă la S.C.P. „VILĂU ŞI ASOCIAŢII”, din municipiul
Bucureşti, str. Ermil Pangratti nr. 30A, et. 6-7, sectorul 1, a
contestat
actul
administrativ
nr.
92/86330/17.12.2015,
reprezentând procesul-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor,
întocmit în cadrul procedurii de atribuire, prin „licitaţie deschisă”, a
acordului-cadru de furnizare având ca obiect „Achiziţia şi transportul
parapetelor rigide prefabricate din beton”, coduri CPV: 34928110-2,

60100000-9 (Rev.2), organizată de COMPANIA NAŢIONALĂ DE
AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA, în calitate de
autoritate contractantă, cu sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Dinicu
Golescu nr. 38, sectorul 1, a solicitat, printre altele, „suspendarea
procedurii până la soluţionarea prezentei cauze”, în conformitate cu
dispoziţiile art. 2751 din OUG nr. 34/2006.
În baza documentelor depuse de părţi,
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

DECIDE:
Respinge, ca nefondată, cererea de suspendare a procedurii de
atribuire formulată în cadrul contestaţiei înaintată de către S.C.
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BAUELEMENTE S.R.L., cu sediul în satul Ariceştii Rahtivanii, str.
Bruxelles nr. 877A, corp A, cam. 12, et. 1, comuna Ariceştii
Rahtivanii, judeţul Prahova, în contradictoriu cu autoritatea
contractantă COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI
NAŢIONALE DIN ROMÂNIA, cu sediul în municipiul Bucureşti, Bd.
Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1.
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 (cinci) zile de la comunicare.
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