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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. 1812/C6/1824 
Data: 28.10.2015 

 
Prin contestaţia nr. 7290 din 15.09.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 17937 din 17.09.2015, 
depusă de către S.C. LIBRO EVENTS S.R.L., cu sediul social în comuna 
Cernica, Str. Oxigenului nr. 8, cam. 1 şi 2, sat Căldăraru, jud. Ilfov,  şi 
punct de lucru în Bucureşti, Bd. Ferdinand I, nr. 58, sc. C, et. 1, Biroul 
nr. 6, sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. 
J23/2030/2013, având C.U.I. RO 26301716, reprezentată legal prin 
administrator Micu Alexandru, formulată împotriva rezultatului 
procedurii, comunicat prin adresa nr. 7491 din 11.09.2015, de către 
SPITALUL CLINIC COLENTINA, cu sediul în Bucureşti, Şos. Ştefan cel 
Mare nr. 19-21, sector 2, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul 
procedurii organizată în vederea încheierii acordului-cadru având ca 
obiect „Hrană şi servicii de preparare şi servire a hranei bolnavilor din 
spital”, cod CPV 55520000 – 1 - Servicii de catering, se solicită: anularea 
raportului procedurii şi a tuturor actelor subsecvente, reanalizarea ofertei 
declarată câştigătoare, emiterea unui nou rezultat al procedurii, cu 
respectarea legislaţiei în materie, iar, în subsidiar, anularea procedurii, 
precum şi obligarea autorităţii contractante la plata cheltuielilor de 
judecată, constând în prima de asigurare pentru emiterea garanţiei de 
bună conduită. 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 
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DECIDE: 

 
Admite excepţia lipsei de interes în depunerea contestaţiei 

formulată de către S.C. LIBRO EVENTS S.R.L., invocată din oficiu. 
Respinge, ca lipsită de interes, contestaţia depusă de către S.C. 

LIBRO EVENTS S.R.L., cu sediul social în comuna Cernica, Str. Oxigenului 
nr. 8, cam. 1 şi 2, sat Căldăraru, jud. Ilfov, în contradictoriu cu SPITALUL 
CLINIC COLENTINA, cu sediul în Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare nr. 19-
21, sector 2. 

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

de 10 zile de la comunicare.  
 


