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În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 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. 1670/C8/1053
Data: 06.06.2012
Prin contestaţia fără număr din 02.04.2012, înregistrată la
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 7938 din
03.04.2012, depusă de S.C. CS VISION S.R.L. cu sediul social
în Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 43, judeţul Braşov, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J08/1293/2002, CIF
14911621, reprezentată convenţional prin Societatea Civilă de
Avocaţi Schiau, Prescure şi Asociaţii, împotriva adresei nr. 6942
din 23.03.2012 de răspuns la solicitările de clarificări emisă de
către AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI
REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII cu sediul în Bucureşti, str.
Delea Nouă nr. 2, sectorul 3, în calitate de autoritate
contractantă, în cadrul procedurii de licitaţie deschisă
organizată în vederea atribuirii contractului de servicii având ca
obiect «Contract de servicii având ca obiect prestarea serviciilor
de programare software pentru dezvoltarea şi implementarea
proiectului „Aplicaţie online pentru compararea ofertelor de
comunicaţii destinate utilizatorilor finali”», s-a solicitat:
- anularea clarificărilor cuprinse în adresa nr. 6942 din
23.03.2012 emisă de către autoritatea contractantă;
anularea
procedurii
de
atribuire
şi
refacerea
documentaţiei în conformitate cu criteriile prevăzute de
legislaţia în vigoare şi cu solicitările cuprinse în adresa
contestatoarei (cererea de lămuriri) nr. 1731 din 19.03.2012;
- reluarea procedurii de atribuire.

Decizia nr. 1670/C8/1053 din 06.06.2012

În baza legii şi a documentelor depuse de părţi,
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
DECIDE:
În baza art. 278 alin. (2) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice
şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi
completările ulterioare, pentru considerentele evocate în
motivare, admite capetele de cerere, din contestaţia depusă de
S.C. CS VISION S.R.L., vizând anularea clarificărilor cuprinse în
adresa nr. 6942 din 23.03.2012 emisă de către autoritatea
contractantă şi anularea procedurii de atribuire şi anulează
procedura de achiziţie publică.
În baza art. 278 alin. (5) din ordonanţă, pentru
considerentele din motivare, respinge ca inadmisibile capetele
de cerere, din contestaţia depusă de S.C. CS VISION S.R.L.,
referitoare la refacerea documentaţiei în conformitate cu
criteriile prevăzute de legislaţia în vigoare şi cu solicitările
cuprinse în adresa contestatoarei (cererea de lămuriri) nr. 1731
din 19.03.2012 şi reluarea procedurii de atribuire.
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în
conformitate cu dispoziţiile art. 280 alin. (1) şi (3) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 aprobată prin
Legea nr. 337/2006.
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în
termen de 10 zile de la comunicare potrivit art. 281 alin. (1) din
ordonanţa de urgenţă.
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