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În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 
de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
Consiliul adoptă următoarea, 

 
 

DECIZIE 
Nr. 55S/C8/483 
Data: 09.04.2015 

 
         Privind cererea de suspendare a procedurii de atribuire 
înaintată prin contestaţia nr. 245/06.04.2015, înregistrată la CNSC 
sub nr. 5079/07.04.2015, aparţinând SC PROJECT Z VISION SRL, 
cu sediul în localitatea 1 Decembrie, str. Artiştilor, nr. 4C, judeţul 
Ilfov, înregistrată la ONRC sub nr. J23/2309/2011, având CUI RO 
29051274, reprezentată legal prin Carmen Preda – administrator, 
cu sediul procesual ales la Societatea Civilă Profesională de Avocaţi 
„Ceparu şi Irimia”, situat în Bucureşti, str. Dr. Grigore Romniceanu, 
nr. 3C, sector 5, formulată împotriva rezultatului procedurii nr. 
1024/31.03.2015, emis de INSTITUTUL DE BIOLOGIE BUCUREŞTI, 
cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 296, sector 6, în 
calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de licitaţie 
deschisă, cu etapa finală de licitaţie electronică, organizată în 
vederea atribuirii contractului având ca obiect: „Achiziţie de 
mobilier de laborator şi nişe chimice în cadrul proiectului 
Reabilitarea, consolidarea, modernizarea, dotarea şi reamenajarea 
staţiunii de cercetări ecologice Sulina – ResBioClim”, cod CPV 
39180000-7; 39714000-0; 44523200-4; 79632000-3,  anunţ de 
participare nr. 156837, publicat în SEAP în data de 28.01.2015. 
 

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 
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CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 

Respinge cererea de suspendare a procedurii de atribuire, ca 
nefondată. 

Obligatorie. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în 

termen de 5 zile de la comunicare. 


