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Către operatorii economici care au depus oferte la achiziţia publică având ca obiect,,Servicii de 
pază, intervenţie rapidă şi dispecerat 24/24 ore a obiectivului “UZINA DE APA CHICIU - 

Călăraşi”, situat în Călăraşi, Şoseaua Chiciului, km. 6, Judeţul Călăraşi”

Prin prezenta vă facem cunoscut că, în urma transmiterii comunicărilor cu privire 
la rezultatul evaluării ofertelor depuse la procedura proprie de achiziţie publică, având ca 
obiect ,,Servicii de pază, intervenţie rapidă şi dispecerat 24/24 ore a obiectivului “UZINA DE 
APA CHICIU - Călăraşi”, situat în Călăraşi, Şoseaua Chiciului, km. 6, Judeţul Călăraşi”, 
iniţiată în baza procedurii proprii nr. 81673/ 17.11.2020, rev. 3, pentru atribuirea contractelor dc 
achiziţie publică/ acorduri- cadru ce privesc achiziţiile publice, ce au ca obiect servicii sociale şi 
alte servicii specifice, a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile corespunzătoare 
prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările 
şi completările ulterioare, un ofertant a depus pe cale judiciară Contestaţia înregistrată la 
autoritatea contractantă sub nr. 47614/ 31.03.2022.

Copia după contestaţia primită se va posta pe site-ul instituţiei www.municipiulslobozia.ro, 
secţiunea Informaţii de interes public/ Achiziţii Publice/ Anunţuri achiziţii publice, la anunţul de 
publicitate nr. 39126/ 04.03.2022. . ue

Potrivit prevederilor art. 49 alin. (6), (7) 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: „(6)Autoritatea contractantă 
are obligaţia să încheie contractul cu ofertantul declarat câştigător ulterior pronunţării unei, 
soluţii de menţinere a rezultatului procedurii de atribuire de către instanţă, chiar dacă respectiva 
hotîrâre a fost atacată cu recurs şi cauza nu a fost soluţionată în mod definitiv şi, în orice caz, 
numai după expirarea termenului legal de aşteptare prevăzut la art. 59 alin. (1). Hotărârea, 
primei instanţe este executorie şi nu se poate dispune suspendarea punerii în executare a acesteia. 
(7)Contractul încheiat cu nerespectareaprevederilor alin. (6) este lovit de nulitate absolută. ” ,.\:o
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