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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
C. N. S. C. 

Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084 
Tel. +4 021 3104641    Fax. +4 021 3104642  +4 021 890 07 45   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. 1762/C3/1983 
Data: 19.10.2015  

 
Prin contestaţia nr. 229/05.10.2015, înregistrată la CNSC sub nr. 

19397/08.10.2015, aparţinând SC ATVROM SPORT EXTREM SRL, cu 
sediul în Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 168, bl. T1, sc. 1, ap. 105, sectorul 
4, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. 
J40/14306/2013, având CUI RO32489909, reprezentată prin Andreea 
Has - Administrator, înaintată împotriva rezultatului procedurii de 
atribuire nr. 48902/22.09.2015, întocmit de INSPECTORATUL GENERAL 
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ, cu sediul în Bucureşti, str. Banu 
Dumitrache nr. 46, cp 032572, sectorul 2, în calitate de autoritate 
contractantă în procedura, licitaţie deschisă, organizată în vederea 
încheierii unui acord-cadru având ca obiect „Echipamente de intervenţie 
la inundaţii 6”, Lot 1 - Autospecială cu capacitate mărită de trecere, 
şenilată, cu anunţ de participare nr. 161373/21.07.2015, s-a solicitat 
Consiliului anularea actului atacat, obligarea autorităţii contractante la 
reevaluarea ofertei sale, de la etapa verificării documentelor de calificare 
şi a ofertei tehnice şi anularea, în parte, a raportului procedurii de 
atribuire şi a actelor subsecvente acestuia, respectiv partea ce vizează 
evaluarea ofertei sale. 

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 
Respinge contestaţia formulată de SC ATVROM SPORT EXTREM 

SRL, pentru neconstituirea garanţiei de bună conduită şi dispune 
continuarea procedurii de atribuire.  

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

10 zile de la comunicare. 
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