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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 
C. N. S. C. 

Str. Stavropoleos nr.6 Sector 3, Bucureşti, 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 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, cu 
modificările şi completările ulterioare, Consiliul adoptă 
următoarea 

 
DECIZIE 

 
Nr. 1855/C2/2123 
Data: 02.11.2015 

 
Prin contestaţia nr. 71/26.10.2015, înregistrată la Consiliul Naţional 

de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 20745/27.10.2015, formulată de 
S.C. LOGIPREST AGENCY S.R.L., cu sediul în oraşul Otopeni, str. Ferme 
M, nr. 13A, jud. Ilfov, având CIF: 32560910, împotriva rezultatului 
procedurii, comunicat prin adresa nr. 61/4/2317/22.10.2015, emisă de 
SNTFC „CFR CĂLĂTORI” S.A., în calitate de autoritate contractantă, cu 
sediul în Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, având CIF: 
11054545, în cadrul procedurii de achiziţie, prin „cerere de ofertă”, a 
contractului de achiziţie publică de furnizare, având ca obiect „Seturi de 
igienă personală”, cod CPV 33700000-7, tip de finanţare: alte fonduri, s-
a solicitat „anularea actului ce stă la baza comunicării rezultatului 
procedurii „cerere de ofertă”, SNTFC 95/2015, având ca obiect atribuirea 
contractului de achiziţie publică „Seturi de igienă personală”, 
recunoaşterea de către autoritatea contractantă a favorizării ofertei 
câştigătoare, precum şi obligarea acesteia pentru remedierea situaţiei 
printr-o pronunţare imparţială sau refacerea procedurii, conform art. 255 
alin. (1) şi art. 256 ind. 2 alin. (1) din ordonanţă”. 
 

În baza documentelor depuse de părţi, 
 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
DECIDE: 

 
În baza art. 2711 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
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concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, respinge 
contestaţia formulată de S.C. LOGIPREST AGENCY S.R.L. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

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


