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În conformitate cu prevederile art. 266 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 concesiune 
de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
Consiliul adoptă următoarea 

 
DECIZIE 

Nr. 1859/C11/2006 
Data: 03.11.2015 

 
Prin contestaţia fără număr de înregistrare din 09.10.2015, 

transmisă prin fax la data de 12.10.2015, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 19646 din 
12.10.2015, astfel cum a fost precizată prin adresa nr. 97 din 16. 
10.2015, transmisă prin fax la data de 19.10.2015, înregistrată la 
Consiliu cu nr. 20126 din 19.10.2015, formulată de SC TIBOB 
TRANS SRL, cu sediul social în Braşov, str. Fundătura Hărmanului nr. 
2, bl. 2A, ap. 9, judeţul Braşov, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului cu nr. J08/1189/1996, având CIF 8841637, reprezentată 
de Ungureanu Francisc – Administrator, împotriva adresei nr. BV 
1.9/541 din 08.10.2015, reprezentând comunicarea rezultatului 
procedurii de achiziţie publică nr. SRTFCBV LD 23/2015, emisă de 
către SNTCF „CFR CĂLĂTORI” SA - SUCURSALA REGIONALĂ DE 
TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI BRAŞOV, cu sediul în Braşov, 
Str. Iuliu Maniu nr. 45A, judeţul Braşov, cod poştal 500091, în 
calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de licitaţie 
deschisă, desfăşurată fără utilizarea mijloacelor electronice (offline, 
fără etapă finală de licitaţie electronică), organizată în vederea 
atribuirii contractului de servicii, având ca obiect „SERVICII DE 
SALUBRIZARE DORMITOARE, SPAŢII ADMINISTRATIVE ŞI SPĂLARE 
MATERIAL TEXTIL DIN DEPOUL BRAŞOV, S.E.L.C. CICEU, S.E.L.C. 
TEIUŞ ŞI DEPOUL SIBIU”, cod CPV 90900000-6 – Servicii de 
curăţenie şi igienizare (Rev.2), s-a solicitat: 

- obligarea autorităţii contractante la anularea rezultatului 
procedurii; 



 

 2/2 

- constatarea nelegalităţii şi netemeiniciei motivelor expuse de 
autoritatea contractantă în cuprinsul comunicării rezultatului 
procedurii; 

- obligarea autorităţii contractante la continuarea procedurii, 
din faza premergătoare comunicării rezultatului acesteia şi 
finalizarea acestei proceduri, prin atribuirea contractului de achiziţie 
publică; 

- constatarea îndeplinirii tuturor cerinţelor de calificare în 
cadrul procedurii de achiziţie publică. 

Procedura de soluţionare în faţa Consiliului s-a desfăşurat în 
scris. 

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 
Admite contestaţia depusă de SC TIBOB TRANS SRL, cu sediul 

social în Braşov, str. Fundătura Hărmanului nr. 2, bl. 2A, ap. 9, 
judeţul Braşov, în contradictoriu cu SNTCF „CFR CĂLĂTORI” SA - 
SUCURSALA REGIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI 
BRAŞOV, cu sediul în Braşov, Str. Iuliu Maniu nr. 45A, judeţul 
Braşov, cod poştal 500091. 

Anulează raportul procedurii şi adresa de comunicare a 
rezultatului procedurii de achiziţie publică, ca act subsecvent al 
raportului procedurii. 

Obligă autoritatea contractantă ca, în termen de 10 zile de la 
primirea deciziei Consiliului, să reanalizeze oferta depusă de SC 
TIBOB TRANS SRL, cu respectarea dispoziţiilor legale şi a celor 
evocate în motivare. 

Dispune continuarea procedurii de achiziţie publică, cu 
respectarea celor decise anterior. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în 

termen de 10 zile de la comunicare. 
 


