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

În conformitate cu prevederile art. 23 şi ale art. 27 alin. (2)
din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în
materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a
contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări
şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi
funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor,
Consiliul adoptă următoarea

ÎNCHEIERE

Nr. 78/C5/1767
Data: 19.08.2016
Prin contestaţia nr. 457/10.08.2016, transmisă în original, prin
poştă, înregistrată la Consiliu sub nr. 24808/16.08.2016, S.C. GIREXIM
UNIVERSAL S.A., cu sediul în municipiul Piteşti, str. I.C. Brătianu, bloc
A3, etaj 1, ap. 4, judeţul Argeş, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului sub nr. J03/942/1996, având CIF RO 9054608, reprezentată
legal de administrator Niţu Constantin, a contestat adresa nr.
11163/04.08.2016, reprezentând răspunsul autorităţii contractante la o
solicitare de clarificări, cu privire la documentaţia de atribuire, emisă în
cadrul procedurii de atribuire, prin „licitaţie deschisă”, online, fără etapă
finală de licitaţie electronică, a contractului de achiziţie publică de
furnizare având ca obiect „Autobuze cu podea joasă rulate pentru
transportul public de călători”, cod CPV 34121400-5 (Rev.2), iniţiată de
REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT PUBLIC IAŞI, în calitate de autoritate
contractantă, cu sediul în municipiul Iaşi, str. Silvestru nr. 5, judeţul Iaşi
şi a solicitat, între altele, suspendarea procedurii de atribuire.
Prin adresa nr. 456/18.08.2016, transmisă prin mijloace electronice
(e-mail) şi prin fax, înregistrată la Consiliu sub nr. 25144/18.08.2016,
respectiv sub nr. 25128/18.08.2016, contestatoarea şi-a precizat şi
completat cererea privind suspendarea procedurii de atribuire.
CONSILIUL DECIDE:
Respinge, ca nefondată, cererea de suspendare a procedurii de
atribuire formulată de S.C. GIREXIM UNIVERSAL S.A., în contradictoriu
cu REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT PUBLIC IAŞI, în calitate de
autoritate contractantă.
Împotriva prezentei încheieri se poate formula plângere în termen
de 5 zile de la comunicare.
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