În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) şi ale art. 27
alin. (1) 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

DECIZIE

Nr. 1551/C4/1604
Data: 16.07.2021
Prin contestația nr. 169/28.06.2021, înregistrată la Consiliul
Național de Soluționare a Contestațiilor cu nr. 33671/30.06.2021,
înaintată de SC BMC TRUCK & BUS SA, cu sediul în comuna Ciorogârla,
satul Ciorogârla, Șos. Bucureşti nr. 24, județul Ilfov, înmatriculată în
Registrul Comerţului sub nr. J23/190/2002, având CUI RO 14442959,
reprezentată legal de domnul Kilic Sinan, formulată împotriva
documentației de atribuire elaborată de ORAŞUL BUMBEȘTI - JIU, cu
sediul în Bumbești -Jiu, str. Parângului nr. 101, județul Gorj, în calitate
de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de licitație deschisă
organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect „Furnizarea
autobuze electrice”, cod CPV 34144910-0 , s-a solicitat obligarea
autorității contractante la remedierea Răspunsului consolidat la
solicitările de clarificări nr. 8506/17.06.2021, în sensul de a răspunde în
mod clar și complet la o parte din solicitările de clarificări, astfel cum
acestea au fost formulate prin adresa nr. 143/02.06.2021, însoțind
răspunsul său de motive temeinic justificate.
Pentru aceste motive,
în baza legii şi a mijloacelor de probă aflate la dosar,
CONSILIUL DECIDE:
În temeiul art. 26 alin. (6) din Legea nr. 101/2016, respinge
nefondată contestaţia formulată de SC BMC TRUCK & BUS SA,
contradictoriu cu ORAŞUL BUMBEȘTI - JIU.
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţile cauzei,
conformitate cu dispoziţiile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 101/2016.
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen
10 zile de la comunicare.
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