
 
1

CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 
C. N. S. C. 

Str. Stavropoleus nr.6 Sector 3, Bucureşti, 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. 1769/C10/1879 
Data: 19.10.2015  

 
Prin contestaţia nr. 124/23.09.2015 înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 18419/24.09.2015, 
depusă de către SC SIMSERV SRL, cu sediul în municipiul Slobozia, str. 
Ianache lot nr. 3, judeţul Ialomiţa, având Număr de Înregistrare la 
Oficiul Registrului Comerţului J21/508/1991 şi Cod Unic de Înregistrare 
2071822, formulată împotriva procedurii de licitaţie deschisă, pentru 
atribuirea acordului cadru de servicii având ca obiect „Servicii de 
reparare a autovehiculelor din cadrul SAJ Ialomiţa”, cod CPV 50112100-
4, organizată de SERVICIUL JUDEŢEAN DE AMBULANŢĂ IALOMIŢA, în 
calitate de autoritate contractantă, cu sediul în municipiul Slobozia, str. 
Decebal nr. 1, judeţul Ialomiţa, s-a solicitat: anularea raportului 
procedurii nr. 3338/14.09.2015 şi a actelor subsecvente acestuia. 

 
În baza dispoziţiilor legale aplicabile, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE:  
 

În temeiul art. 278 alin. (1) teza a I-a din OUG nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, respinge excepţia invocată de 
autoritatea contractantă referitoare la neprezentarea de către 
contestator a garanţiei de bună conduită în condiţiile prevăzute de art. 
2711 din OUG nr. 34/2006, în sensul că aceasta nu a fost constituită 
odată cu depunerea contestaţiei. 

În temeiul art. 278 alin. (5) şi alin. (6) din OUG nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare respinge ca nefondată contestaţia 
formulată de SC SIMSERV SRL în contradictoriu cu SERVICIUL JUDEŢEAN 
DE AMBULANŢĂ IALOMIŢA. 

 Dispune continuarea procedurii de atribuire.  
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Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 alin. (3) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 
10 zile de la comunicare. 

  


