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În  conformitate  cu prevederile  art.  14  alin.  (2)  din  Legea  nr.
101/2016  privind  remediile  și  căile  de  atac  în  materie  de
atribuire  a  contractelor  de  achiziție  publică,  a  contractelor
sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune
de  servicii,  precum  și  pentru  organizarea  și  funcționarea
Consiliului  Național  de  Soluționare  a  Contestațiilor,  cu
modificările  și  completările  ulterioare,  Consiliul  adoptă
următoarea:

ÎNCHEIERE
Nr. 371/C1/238, 244

Data: 15.02.2021

Prin contestația nr. 763/05.02.2021, înregistrată la CNSC sub nr.
6146/05.02.2021, formulată de SC ROMPREST ENERGY SRL cu sediul în
București,  B-dul  Poligrafiei,  nr.  1C,  etaj  3,  sector  1, înregistrată  la
Registrul  Comerțului  sub  nr.  J40/392/2012,  având  CUI  RO22762023,
împotriva documentației de atribuire elaborată de către ASOCIAȚIA DE
DEZVOLTARE  INTERCOMUNITARĂ  PENTRU  SERVICIUL  DE
SALUBRIZAREA  LOCALITATILOR  DIN  JUDETUL  VÂLCEA,  cu  sediul  în
Râmnicu  Vâlcea,  str.  General  Praporgescu,  nr.  1,  județul  Vâlcea,  în
calitate  de  autoritate  contractantă,  în  cadrul  procedurii  de  licitație
deschisă având ca  obiect:  „Delegare  prin  concesiune  a  Serviciului  de
salubrizare  constând  din  colectare,  transfer  și  sortare  a  deșeurilor
municipale  în  Județul  Vâlcea” cod  CPV  79713000-5,  s-a  solicitat,
suspendarea  procedurii  de  atribuire  până  la  soluționarea  pe  fond,  a
contestației.

Prin contestația nr. 174/04.02.2021, înregistrată la CNSC sub nr.
6076/05.02.2021,  formulată  de  SC  BRAI  CATA  SRL  cu  sediul  în
București,  Șoseaua  Virtuții,  nr.  48,  etaj  1,  sector  6, înregistrată  la
Registrul  Comerțului  sub nr. J40/5581/2017, având CUI RO13627967,
împotriva  documentației  de  atribuire,  s-a  solicitat,  suspendarea
procedurii de atribuire până la soluționarea pe fond, a contestației.

Conform prevederilor art. 17 alin. (2) din Legea nr. 101/2016 cu
modificările și  completările  ulterioare,  cererile  de suspendare care fac
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obiectul  dosarelor  nr.  238/2021  și  nr.  244/20201  au  fost  conexate
pentru a se pronunța o soluție unitară, deoarece acestea sunt formulate
în cadrul aceleiași proceduri de atribuire.

În  luarea  deciziei  CONSILIUL, legal  investit,  a  avut  în  vedere
următoarele:

Pentru aceste motive
în baza legii și a documentelor depuse de părți,

CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

DISPUNE:

Admite  cererile  de  suspendare  a  procedurii, din  contestațiile
formulate  de  SC  ROMPREST  ENERGY  SRL  și  SC  BRAI  CATA  SRL  în
contradictoriu  cu  ASOCIAȚIA  DE  DEZVOLTARE  INTERCOMUNITARĂ
PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZAREA LOCALITATILOR DIN JUDETUL
VÂLCEA și  dispune  suspendarea  procedurii  de  atribuire,  până  la
soluționarea fondului cauzei. 

Obligatorie.
Împotriva prezentei încheieri se poate formula plângere, în termen

de 5 zile de la comunicare.

Complet de soluționare a contestațiilor 
în domeniul achizițiilor publice:
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