CONSILIUL NAŢIONAL DE
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
C. N. S. C.
Bucureşti, Str.Stavropoleos nr.6, sector 3, România, CP 030084, CIF 20329980,
Tel. +4 021 3104641, Fax. +4 021 3104642, +4 021 8900745, www. cnsc.ro

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. 68s/C6/544
Data: 17.04.2015
Prin contestaţia nr.70/08.04.2015, înregistrată la C.N.S.C. sub
nr.5605/10.04.2015, formulată de S.C. ROMCOMIMPEX S.R.L., cu sediul în
Paşcani, Str.Moldovei nr.13, jud.Iaşi, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului cu nr. J22/7/2015, având C.U.I. RO 33940127, reprezentată
legal prin administrator Bucşa Iulian Florin, în calitate de lider al asocierii
formată din S.C. ROMCOMIMPEX S.R.L. şi S.C. ASTRA-AGRIMEX G.T.,
împotriva rezultatului procedurii de atribuire comunicat cu adresa
nr.f912/07.04.2015, de către SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE GAZE NATURALE
ROMGAZ S.A., cu sediul în Mediaş, P-ţa C.I. Motas nr.4, jud.Sibiu, în
calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de atribuire, prin
cerere de oferte cu etapă finală de licitaţie electronică, a contractului de
furnizare având ca obiect „Burlane de tubaj pentru sonde de gaze naturale”,
s-a solicitat anularea deciziei prin care oferta Asocierii S.C. ROMCOMIMPEX
S.R.L. şi S.C. ASTRA-AGRIMEX G.T. a fost declarată neconformă, anularea
oricăror acte emise de autoritatea contractantă, cum ar fi deciziile/adresele
privind
comunicarea
rezultatului
procedurii,
obligarea
autorităţii
contractante la reevaluarea/reanalizarea ofertei depusă de Asociere, cu
respectarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice şi cu consecinţa
stabilirii admisibilităţii ofertei depusă de Asociere, precum şi suspendarea
procedurii de atribuire până la soluţionarea contestaţiei în conformitate cu
prevederile art.2751 din O.U.G. nr.34/2006.
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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
de atribuire, formulată de către S.C. ROMCOMIMPEX S.R.L., cu sediul în
Paşcani, Str.Moldovei nr.13, jud.Iaşi, în contradictoriu cu SOCIETATEA
NAŢIONALĂ DE GAZE NATURALE ROMGAZ S.A., cu sediul în Mediaş, P-ţa
C.I. Motas nr.4, jud.Sibiu.
Obligatorie.
Împotriva prezentei decizii, se poate formula plângere, în termen de 5
zile de la comunicare.
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