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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, + 4 021.8900745  www.cnsc.ro 

 În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din O.U.G. 
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, 
Consiliul adoptă următoarea 

 
 

DECIZIE 
 

Nr. 1804/ C2 /2083 
Data: 27.10.2015 

 
 

Prin contestaţia fără număr de înregistrare la emitent, înregistrată 
la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 
20447/22.10.2015, formulată de S.C. YOUNGMINDS S.R.L., cu sediul în 
municipiul Bucureşti, str. Mihai Bravu nr. 96-106, D16, sector 2, 
înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/8789/2011, având Cod 
Unic de Înregistrare RO 2888596, împotriva „răspunsului la clarificări 
postat în data de 20.10.2015”, emis de TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS 
S.A. PLOIEŞTI, în calitate de autoritate contractantă, cu sediul în 
municipiul Ploieşti, str. Gagani 88, judeţul Prahova, în cadrul procedurii 
de atribuire, prin „cerere de oferte” fără fază finală de licitaţie 
electronică, a contractului de achiziţie publică de furnizare având ca 
obiect „Distribuitoare automate pentru vânzarea de bilete de transport”, 
cod CPV 30144200-2, tip de finanţare: alte fonduri, s-a solicitat: 
„obligarea autorităţii contractante să modifice documentaţia de atribuire 
astfel încât aceasta să nu favorizeze un singur ofertant şi să dea 
posibilitatea tuturor ofertanţilor de a depune o ofertă reală şi admisibilă; 
suspendarea procedurii de atribuire potrivit art. 2751 din O.U.G nr. 
34/2006”. 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
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DECIDE: 

 
Respinge ca tardiv introdusă contestaţia formulată de S.C. 

YOUNGMINDS S.R.L., în contradictoriu cu TRANSPORT CĂLĂTORI 
EXPRESS S.A. PLOIEŞTI.  

Dispune continuarea procedurii de atribuire. 
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.  

 


