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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. 81S/C7/652
Data: 28.04.2015
Prin contestaţia nr. T/1222/23.04.2015, înregistrată la
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr.
6631/24.04.2015, formulată de către de S.C. STAR STORAGE S.A.,
cu sediul social în Bucureşti, bd. Dimitrie Pompei nr. 8, et. 1,
sectorul 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr.
J40/7685/2000, având CUI RO 13289912, formulată împotriva
adresei nr. 4508/22.04.2015 de solicitare de clarificări, emisă de
către AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ
CARAŞ-SEVERIN, cu sediul în Reşiţa, str. Traian Lalescu nr. 17,
judeţul Caraş-Severin, în calitate de autoritate contractantă, în
cadrul procedurii de licitaţie deschisă, aplicată parţial prin utilizarea
mijloacelor electronice, cu etapă finală de licitaţie electronică,
organizată în vederea atribuirii contractului de servicii având ca
obiect „Arhivare electronică a dosarelor persoanelor în evidenţă
pentru căutarea unui loc de muncă”, se solicită suspendarea
procedurii de achiziţie publică, până la soluţionarea fondului
contestaţiei, în conformitate cu prevederile art. 2751 alin. (1) din
O.U.G. nr. 34/2006, anularea adresei nr. 4508/22.04.2015 de
solicitare de clarificări şi, în subsidiar, în situaţia în care nu este
posibilă remedierea aspectelor sesizate, anularea procedurii de
atribuire.
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi,
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
DECIDE:
1

Admite cererea de suspendare a procedurii de atribuire,
formulată de către S.C. STAR STORAGE S.A., cu sediul în Bucureşti,
bd. Dimitrie Pompei nr. 8, et. 1, sectorul 2, în contradictoriu cu
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ
CARAŞ-SEVERIN, cu sediul în Reşiţa, str. Traian Lalescu nr. 17,
judeţul Caraş-Severin.
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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