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    CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
      SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

C. N. S. C. 
...Str.Stavropoleos, 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 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 fără număr de înregistrare şi nedatată, înregistrată la 
C.N.S.C. cu nr.  , depusă de către S.C. ... S.R.L., cu sediul în ..., ..., jud. 
..., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. ..., având C.U.I. ..., 
reprezentată legal prin administrator ..., împotriva „deciziei nr.  , 
comunicată la data de  ”, emisă de către ..., cu sediul în ...., în calitate de 
autoritate contractantă, în cadrul procedurii de cerere de oferte, on line, 
cu etapă finală de licitaţie electronică, organizată în vederea încheierii 
acordului-cadru având ca obiect „Lucrări de reparaţii pardoseală şi 
acoperire a podelelor cu mocheta în birourile din sediile  ”, cod CPV 
45430000-0 – Lucrări de îmbrăcare a podelelor şi a pereţilor (Rev.), se 
solicită: ... 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 

Respinge, pentru nedepunerea dovezii constituirii garanţiei de bună 
conduită, contestaţia formulată de către S.C. ... S.R.L., cu sediul în ..., ..., 
jud. ..., în contradictoriu cu ..., cu sediul în .....  

Obligatorie. 
Împotriva prezentei decizii, se poate formula plângere, în termen de 

10 zile de la comunicare.  
 

MOTIVARE 
 
În luarea deciziei, s-au avut în vedere următoarele: 
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   Prin contestaţia fără număr de înregistrare şi nedatată, înregistrată 
la C.N.S.C. cu nr.  , S.C. ... S.R.L. critică „decizia nr.  , comunicată la data 
de  ”, emisă de către ..., în calitate de autoritate contractantă, în cadrul 
procedurii de atribuire, prin cerere de oferte, on line, cu etapă finală de 
licitaţie electronică, organizată în vederea încheierii acordului-cadru 
având ca obiect „Lucrări de reparaţii pardoseală şi acoperire a podelelor 
cu mocheta în birourile din sediile MFP”, cod CPV 45430000-0 – Lucrări de 
îmbrăcare a podelelor şi a pereţilor (Rev.), şi solicită: admiterea 
contestaţiei, anularea, în tot, a deciziei susmenţionate, „declararea ca şi 
câştigătoare a ofertei depuse de S.C. ... S.R.L., urmând ca autoritatea 
contractantă (...) să procedeze la încheierea contractului de achiziţie 
publică”. 

În fapt, contestatorul arată că, prin decizia criticată, autoritatea 
contractantă i-a comunicat faptul că oferta sa este neconformă, motivat 
de faptul că în cadrul propunerii tehnice ar exista „o serie de nereguli”. 

În opinia sa, decizia autorităţii contractante este nelegală, întrucât 
oferta sa îndeplineşte toate cerinţele şi specificaţiile tehnice incluse în 
caietul de sarcini. 

Ca mijloace de probă, au fost depuse, în copie, documente. 
Prin adresa nr.  , transmisă prin poştă şi prin email, Consiliul a 

solicitat S.C. ... S.R.L. să prezinte dovada constituirii garanţiei de bună 
conduită, conform art. 2711 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificările 
ulterioare, precum şi confirmarea transmiterii sau depunerii originalului 
dovezii la autoritatea contractantă, conform alin. 3 al articolului 
susmenţionat, în termen de 3 zile de la primirea adresei.  

Consiliul constată că S.C. ... S.A. nu a depus, până la data prezentei 
decizii, dovada constituirii garanţiei de bună conduită, astfel cum i s-a 
cerut expres, demers neobligatoriu pentru C.N.S.C., dar întreprins, totuşi, 
în baza rolului activ al instituţiei. 

Faţă de situaţia prezentată, Consiliul urmează a se raporta la 
dispoziţiile art. 2711 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, conform cărora: „(1) În scopul de a proteja 
autoritatea contractantă de riscul unui eventual comportament 
necorespunzător, contestatorul are obligaţia de a constitui garanţia de 
bună conduită pentru întreaga perioadă cuprinsă între data depunerii 
contestaţiei/cererii/plângerii şi data rămânerii definitive a deciziei 
Consiliului/hotărârii instanţei de judecată de soluţionare a acesteia. 
(2) Contestaţia/Cererea/Plângerea va fi respinsă în cazul în care 
contestatorul nu prezintă dovada constituirii garanţiei prevăzute la alin. 
(1). (3) Garanţia de bună conduită se constituie prin virament bancar sau 
printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate 
bancară ori de o societate de asigurări şi se depune în original la sediul 
autorităţii contractante şi în copie la Consiliu sau la instanţa de judecată, 
odată cu depunerea contestaţiei/cererii/plângerii.  

Pentru toate acestea, făcând aplicarea dispoziţiilor art. 2711 alin. 2 
din actul normativ susmenţionat, Consiliul respinge, pentru neconstituirea 
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garanţiei de bună conduită, contestaţia formulată de S.C. ... S.R.L., în 
contradictoriu cu autoritatea contractantă .... 

Decizia este obligatorie, conform dispoziţiilor art. 280 alin. 1 şi 3 din 
actul normativ susmenţionat. 

 
 
 

PREŞEDINTE COMPLET, 
... 
 
 

   MEMBRU,               MEMBRU, 
     ...                    ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


