
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. 757/C4/669
Data: 08.04.2022

Prin contestaţia înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a
Contestaţiilor  cu  nr.  14144/17.03.2022,  formulată  de  SC  EXCLUSIV
CATERING  SRL,  cu  sediul  în  Cluj-Napoca,  b-dul  Muncii  nr.  217-219,
județul  Cluj,  înregistrată  la  Oficiului  Registrului  Comerțului  sub  nr.
J12/237/2002, având CUI 14442363, reprezentată legal de administrator
Ramona Cuc, împotriva procesului verbal de evaluare și adjudecare nr.
90/09.03.2022,  emis  de  LICEUL  TEORETIC  „NICOLAE  BĂLCESCU”,  cu
sediul în Cluj-Napoca, str. Constanța nr. 6, județul Cluj, în calitate de
autoritate  contractantă,  în  cadrul  procedurii  proprii  de  atribuire  a
contractului având ca obiect „servicii  de catering pentru prepararea și
livrarea zilnică a hranei pentru elevi din cadrul Liceului Teoretic „Nicolae
Bălcescu”, invitație nr. 27/24.02.2022, s-a solicitat reexaminarea tuturor
documentelor depuse cu ocazia ofertării, a procesului verbal de evaluare
și adjudecare și  obligarea autorității  contractante la emiterea unui alt
proces  verbal  prin  care  să  declare  SC  EXCLUSIV  CATERING  SRL
câștigătoare a licitației publice.

CONSILIUL DECIDE:

În temeiul art. 61 ind. 1 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,  respinge contestaţia
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formulată  de  către  SC  EXCLUSIV  CATERING  SRL,  în  contradictoriu  cu
LICEUL  TEORETIC  „NICOLAE  BĂLCESCU”,  în  calitate  de  autoritate
contractantă.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de
10  zile  de  la  comunicare,  potrivit  prevederilor  art.  29  din  Legea  nr.
101/2016, cu modificările și completările ulterioare.
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