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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. 74S/C7/617
Data: 23.04.2015
Prin contestaţia nr. 1317/20.04.2015, înregistrată la Consiliul
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 6216/21.04.2015,
formulată de către de S.C. TRANSCARPAT SPORTOURS
INTERNAŢIONAL S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, str. Cristea
Mateescu nr. 8, sectorul 2, reprezentată prin Cabinet de Avocat
Vass Iulia Erszebet, cu adresa pentru comunicarea actelor de
procedură în Bucureşti, str. Pictor G. D. Mirea nr. 6, etajul 1,
sectorul 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr.
J40/877/2003, având CUI RO 15148839, formulată împotriva
invitaţiei nr. 177164/08.04.2015 emisă pentru participarea la etapa
a 2-a a procedurii de atribuire, de către UM 0251 BUCUREŞTI, cu
sediul în Bucureşti, str. Jandarmeriei nr. 9-11, sectorul 1, în calitate
de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de licitaţie
restrânsă, aplicată parţial prin utilizarea mijloacelor electronice, cu
etapă finală de licitaţie electronică, organizată în vederea încheierii
acordului-cadru, divizat pe loturi, având ca obiect „Furnizare
muniţie”, se solicită suspendarea procedurii de achiziţie publică,
până la soluţionarea fondului contestaţiei, în conformitate cu
prevederile art. 188 alin. (1) din O.U.G. nr. 114/2011, raportat la
art. 2751 din O.U.G. nr. 34/2006, anularea invitaţiei nr.
177164/08.04.2015 pentru participarea la etapa a 2-a a procedurii
respective, a tuturor actelor autorităţii contractante ce au stat la
baza emiterii şi transmiterii acesteia şi a tuturor actelor
subsecvente, precum şi obligarea autorităţii contractante la
reevaluarea candidaturilor depuse de R.A. Rasirom, Compania
Naţională Romarm S.A. şi S.C. Histria International S.R.L.
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În baza legii şi a documentelor depuse de părţi,
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
DECIDE:
Admite cererea de suspendare a procedurii de atribuire,
formulată
de
către
S.C.
TRANSCARPAT
SPORTOURS
INTERNAŢIONAL S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Cristea
Mateescu nr. 8, sectorul 2 şi cu adresa de corespondenţă la Cabinet
de Avocat Vass Iulia Erszebet din Bucureşti, str. Pictor G. D. Mirea
nr. 6, etajul 1, în contradictoriu cu UM 0251 BUCUREŞTI, cu sediul
în Bucureşti, str. Jandarmeriei nr. 9-11, sectorul 1.
Dispune suspendarea procedurii de atribuire până la
soluţionarea cauzei.
Obligatorie.
Împotriva prezentei decizii, se poate formula plângere, în
termen de 5 zile de la comunicare.
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