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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.  1805/C1/1891 
Data: 27.10.2015  

 
       Prin contestaţia nr. 227/25.09.2015, înregistrată la Consiliul Naţional 
de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 18559/28.09.2015, formulată de 
SC ATVROM SPORT EXTREM SRL, cu sediul social în Bucureşti, Splaiul 
Unirii, nr 168, bloc T1, scara 1, apt 105, sector 4, având cod unic de 
înregistrare R032489909, reprezentată legal prin Andreea Has, împotriva 
adresei de comunicare a rezultatului procedurii având nr. 
2825/18.09.2015, emisă de către PRIMĂRIA COMUNEI DÂMBOVICIOARA, 
cu sediul în localitatea Dâmbovicioara, judeţul Argeş, Cod Poştal 117355, 
în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii organizate în 
vederea atribuirii contractului de achiziţie publică, având drept obiect: 
„Furnizare utilaje în cadrul proiectului Dotare SVSU Dambovicioara cu 
utilaje pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă", cod CPV 34113200-4, s-
a solicitat: anularea adresei nr. 2825/18.09.2015 de comunicare a 
rezultatului procedurii, obligarea autorităţii contractante la reevaluarea 
ofertei de la etapa verificării documentelor de calificare, anularea în parte 
a raportului procedurii şi a actelor subsecvente acestuia, referitor la 
evaluarea ofertei contestatorului. 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 

 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE:  
 
 

Admite excepţia invocată de autoritatea contractantă şi, pe cale de 
consecinţă, respinge ca tardiv introdusă contestaţia formulată de SC 
ATVROM SPORT EXTREM SRL, în contradictoriu cu PRIMĂRIA COMUNEI 
DÂMBOVICIOARA. 

Dispune continuarea procedurii de atribuire în cauză. 
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Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
prevederile art. 280 alin. (3) din OUG nr. 34/2006 aprobată prin Legea nr. 
337/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

 
 


