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    CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
      SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

C. N. S. C. 
Bucureşti, 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. 1797/C6/2026 
Data: 27.10.2015 

 
 Prin contestaţia fără număr de înregistrare şi nedatată, înregistrată la 

C.N.S.C. cu nr. 19743 din 13.10.2015, depusă de către S.C. SOLEXPERT 
COMPANY S.R.L., cu sediul în Ploieşti, Şos. Ploieşti-Târgovişte km 8, Zona 
est, Trup I, Clădirea C5, jud. Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului cu nr. J29/1916/2003, având C.U.I. RO 15933202, 
reprezentată legal prin administrator Rodica Petre, împotriva „deciziei nr. 
602.708/21.09.2015, comunicată la data de 10.10.2015”, emisă de către 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE, cu sediul în Bucureşti, Str. Apolodor 
nr. 17, sector 5, 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 MFP”, cod CPV 45430000-0 – Lucrări de îmbrăcare a podelelor 
şi a pereţilor (Rev.), se solicită: admiterea contestaţiei, anularea, în tot, a 
deciziei susmenţionată, „declararea ca şi câştigătoare a ofertei depuse de 
S.C. SOLEXPERT COMPANY S.R.L., urmând ca autoritatea contractantă 
(...) să procedeze la încheierea contractului de achiziţie publică”. 

 
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. SOLEXPERT COMPANY 
S.R.L., cu sediul în Ploieşti, Şos. Ploieşti-Târgovişte km 8, Zona est, Trup 
I, Clădirea C5, jud. Prahova, în contradictoriu cu MINISTERUL 
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FINANŢELOR PUBLICE, cu sediul în Bucureşti,Str. Apolodor nr.17, sector 
5.  

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

10 zile de la comunicare.  
 


