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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 consiliul adoptă următoarea:

DECIZIE
Nr. 64S/C2/492
Data: 15.04.2015
Prin contestaţia fără număr de înregistrare la emitent, din data
de 07.04.2015, înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a
Contestaţiilor sub nr. 5279/08.04.2015, formulată de S.C.
STERICYCLE ROMÂNIA S.R.L., cu sediul în localitatea Jilava, Şos.
Giurgiului, nr. 5, jud. Ilfov, înmatriculată la ORC sub nr.
J23/1612/2004, având CIF 15071999, reprezentată prin Director
General Mihai Matei şi convenţional prin S.C.A. MIRCEA ŞI
ASOCIAŢII, cu sediul ales pentru comunicarea actelor procedurale
în Bucureşti, Str. General Traian Doda, nr. 4, sector 2, „împotriva
actului administrativ constând în invitaţia de participare la etapa de
licitaţie electronică”, organizată de SPITALUL UNIVERSITAR DE
URGENŢĂ MILITAR CENTRAL „DR. CAROL DAVILA”, cu sediul în
Bucureşti, Str. Mircea Vulcănescu, nr. 88, sector 1, în calitate de
autoritate contractantă, în cadrul procedurii de atribuire, prin
„cerere de oferte” cu fază finală de licitaţie electronică, a acorduluicadru de achiziţie publică de servicii având ca obiect „Serviciu de
colectare, transport şi neutralizare deşeuri chimice”, cod CPV
90523000-9, având sursa de finanţare: „fonduri bugetare”, s-a
solicitat, printre altele, „suspendarea procedurii până la
soluţionarea cauzei”.
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În baza documentelor depuse de părţi,
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

DECIDE:
Respinge ca rămasă fără obiect cererea de suspendare a
procedurii din cuprinsul contestaţiei formulată de S.C. STERICYCLE
ROMÂNIA S.R.L., în contradictoriu cu autoritatea contractantă
SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENŢĂ MILITAR CENTRAL „DR.
CAROL DAVILA”.
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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