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În conformitate cu prevederile art. 266 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. 331S/C8/2520
Data: 29.12.2015
Prin contestaţia nr. 219/23.12.2015, înregistrată la CNSC cu nr.
24703/24.12.2015, depusă de SC MELOPEEA SRL, cu sediul social în
Oneşti, Aleea Zoo, nr. 13, judeţul Bacău, având Cod Unic de Înregistrare
RO 8926954 şi număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului
J04/1266/1996, reprezentată legal prin Rotaru Tiţa – administrator,
formulată împotriva adresei de comunicare a rezultatului procedurii nr.
10648/22.12.2015, transmisă de REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR
ROMSILVA SA, prin Direcţia Silvică Alba, cu sediul social în Alba Iulia,
str. Basarabiei, nr. 9, judeţul Alba, în calitate de autoritate contractantă,
în cadrul procedurii de licitaţie deschisă, organizată în vederea atribuirii
contractului având ca obiect „Furnizare echipament silvic (cămăşi,
şosete, ciorapi)”, s-a solicitat Consiliului să dispună:
- anularea deciziei autorităţii contractante de a respinge oferta
contestatoarei;
- anularea adresei privind comunicarea rezultatului procedurii;
- anularea deciziei autorităţii contractante de desemnare a ofertei
câştigătoare;
- anularea raportului procedurii de atribuire;
- reevaluarea ofertelor şi continuarea procedurii.
De asemenea, în baza art. 2751 alin. (1) din OUG nr. 34/2006,
solicită suspendarea procedurii de atribuire până la momentul soluţionării
contestaţiei.
Pe rol se află cererea de suspendare a procedurii.

În baza documentelor depuse de părţi,
1

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
DECIDE:
Respinge, ca nefondată, pentru considerentele evocate în
motivarea prezentei, solicitarea SC MELOPEEA SRL, de suspendare a
procedurii de licitaţie deschisă, organizată de autoritatea contractantă
REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR ROMSILVA SA, prin Direcţia Silvică
Alba în vederea atribuirii contractului având ca obiect „Furnizare
echipament silvic (cămăşi, şosete, ciorapi)”.
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu
dispoziţiile art. 280 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
34/2006.
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de
cinci zile de la comunicare.
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