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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

C. N. S. C. 
           Str. Stavropoleus nr.6 Sector 3, ..., România,CP 030084, CIF 20329980 

             Tel. +4 021 3104641  Fax. +4 021 3104642, +4 021 8900745   www.cnsc.ro 
 

În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din OUG 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. .../.../... 

Data: ...  
 

       Prin contestaţia nr. 4072/19.10.2015, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 20171/19.10.2015, 
depusă de SC ... SRL, cu sediul în ..., ..., jud. ..., împotriva adresei de 
comunicare a rezultatului procedurii emisă de către C... SA - SUCURSALA 
..., cu sediul în localitatea ..., ..., în calitate de autoritate contractantă, în 
cadrul procedurii de „licitaţie deschisă”, în vederea atribuirii contractului 
de achiziţie publică, având drept obiect: „răşina schimbătoare de ioni tip 
PUROLITE A600 U/3472 sau echivalent” COD CPV 24321225-3, s-a 
solicitat anularea adresei nr. 8760/14.10.2015, de comunicare a 
rezultatului procedurii şi refacerea analizei privind rezistenţa mecanică la 
uzură în moara cu bile 6 ore pentru ambele mostre. 
 

În baza documentelor depuse de părţi, 
 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
DECIDE: 

 
Ia act de renunţarea la contestaţia formulată de SC ... SRL, în 

contradictoriu cu C... SA - SUCURSALA .... 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 

10 zile de la comunicare.  
 

MOTIVARE 
       Prin contestaţia nr. 4072/19.10.2015, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 20171/19.10.2015, 
depusă de SC ... SRL, împotriva adresei de comunicare a rezultatului 
procedurii emisă de către C... SA - SUCURSALA ..., în calitate de 
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autoritate contractantă, în cadrul procedurii de „licitaţie deschisă”, în 
vederea atribuirii contractului de achiziţie publică, având drept obiect: 
„răşina schimbătoare de ioni tip PUROLITE A600 U/3472 sau echivalent” 
COD CPV 24321225-3, s-a solicitat anularea adresei nr. 
8760/14.10.2015 de comunicare a rezultatului procedurii şi refacerea 
analizei privind rezistenţa mecanică la uzură în moara cu bile 6 ore 
pentru ambele mostre. 

Prin adresa nr. 9268/22.10.2015, înregistrată la CNSC cu nr. 
20454/22.10.2015, autoritatea contractantă precizează că „consideră 
solicitarea ofertantului...din adresa nr. 4125/21.10.2015, ca admisibilă şi 
justificată, apreciind că în speţă se poate proceda la luarea măsurilor de 
remediere conform prevederilor art. 2563 alin. 1 din OUG nr. 34/2006”. 
 Ulterior, prin adresa nr. 4177/..., înregistrată la Consiliu sub nr. 
20632/..., contestatorul arată că”suntem de acord cu condiţiile propuse, 
inlcusiv suportarea contravalorii analizelor mostrei şi renunţarea la 
contestaţia depusă”. 

 C... SA - SUCURSALA ..., în calitate de autoritate 
contractantă, a organizat procedura de atribuire, prin „licitaţie deschisă”, 
în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică, având drept obiect: 
„răşina schimbătoare de ioni tip PUROLITE A600 U/3472 sau echivalent” 
COD CPV 24321225-3. În acest sens a elaborat documentaţia de 
atribuire aferentă şi a publicat în SEAP anunţul de participare nr. ... din 
data de 11.08.2015, criteriul de atribuire stabilit fiind „preţul cel mai 
scăzut”, iar valoarea de estimare a contractului de 572.000,00 lei. 
Având în vedere dispoziţiile art. 278 alin. (7) din OUG nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare şi anume „Consiliul poate lua act, 
oricând în cursul soluţionării contestaţiei, de renunţarea la aceasta de 
către contestator”,  Consiliul va lua act de renunţarea la contestaţia 
formulată de SC ... SRL. 

În temeiul art. 278 alin. (6) din aceeaşi ordonanţă va dispune 
continuarea procedurii de atribuire. 

 
 

PREŞEDINTE COMPLET 
... 

 
MEMBRU COMPLET  

... 
MEMBRU COMPLET  

... 
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