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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. 1798/C6/1892 
Data: 27.10.2015 

 
Prin contestaţia nr. 2242 din 26.09.2015, înregistrată la C.N.S.C. 

sub nr. 18561 din 28.09.2015, depusă de către S.C. DOLAS 
ECOTRADE S.R.L., cu sediul social în Făgăraş, Str. Câmpului Bl. 15, sc. 
A, ap. 4, jud. Braşov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu 
nr. J08/850/2008, având C.U.I. RO 23596566, reprezentată legal prin 
administrator Tunsoi Ioan Dorin, având sediul de corespondenţă, 
precizat, în Făgăraş, Str. Doamna Stanca nr. 8-10, jud. Braşov, 
formulată împotriva rezultatului procedurii, comunicat prin adresa nr. 
7781 din 18.09.2015 – privind lotul 1, de către MINISTERUL APĂRĂRII 
– UNITATEA MILITARĂ 02415 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, 
Str.Drumul Taberei nr. 7-9, sector 6, în calitate de autoritate 
contractantă, în cadrul procedurii de licitaţie deschisă, on line, 
organizată, pe loturi, în vederea încheierii acordului-cadru având ca 
obiect „Furnizare aparate fax şi telefoane de birou”, cod CPV 
32581200-1 – Aparate fax (Rev. 2), 32552000-7 – Aparate electrice 
de telefonie sau de telegrafie prin fir (Rev. 2), se solicită obligarea 
autorităţii contractante la: 

1.  anularea adresei susmenţionată, precum şi a tuturor actelor 
subsecvente; 

2. reevaluarea ofertei S.C. DOLAS ECOTRADE S.R.L., în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare, „respectiv să aibă în 
vedere răspunsul la clarificări sau, în contextul în care oferta (...) 
necesită clarificări suplimentare, să procedeze la retransmiterea 
solicitării de clarificări prin intermediul SEAP, întrucât (...) solicitarea 
de clarificări care a stat la baza descalificării (...) este nelegală”; 

3. continuarea procedurii „cu evaluarea ofertelor admisibile”. 
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Prin adresa nr. 2591 din 02.10.2015, înregistrată la C.N.S.C. sub 
nr. 19079 din 05.10.2015, DATA COMPUTER S.R.L., cu sediul în 
Bucureşti, Str. Vlaicu Vodă nr. 16, bl. 65, sc. 2, et. 1, ap. 19, sector 3, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J40/2942/1991, 
având C.U.I. RO 331500, reprezentată legal prin ing. Ioan Dobrică, în 
temeiul art. 61 şi urm. C.proc.civ., a formulat „Cerere de intervenţie”, 
prin care a solicitat respingerea contestaţiei formulată de către S.C. 
DOLAS ECOTRADE S.R.L., ca fiind nefondată. 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
  
Respinge, ca nefondată, contestaţia depusă de către S.C. DOLAS 

ECOTRADE S.R.L., cu sediul social în Făgăraş, Str. Câmpului Bl. 15, sc. 
A, ap. 4, jud. Braşov, în contradictoriu cu MINISTERUL APĂRĂRII – 
UNITATEA MILITARĂ 02415 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, 
Str.Drumul Taberei nr. 7-9, sector 6, 

Admite cererea de intervenţie, formulată de către DATA 
COMPUTER S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. Vlaicu Vodă nr. 16, bl. 
65, sc. 2, et. 1, ap. 19, sector 3. 

Dispune continuarea procedurii de atribuire. 
Obligatorie. 
Împotriva prezentei decizii, se poate formula plângere, în termen 

de 10 zile de la comunicare.  
 


