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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 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. 1902/C5/2076 
Data: 10.11.2015  

 
Prin contestaţia nr. 956/19.10.2015, înregistrată la Consiliu sub nr. 

20356/21.10.2015, S.C. CERTSIGN S.A., cu sediul în municipiul 
Bucureşti, Şoseaua Olteniţei nr. 107A, clădirea C1, parter, sector 4, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/484/2006, 
având CIF RO 18288250, în calitate de membru asociat în cadrul 
Asocierii S.C. CERTSIGN S.A. – S.C. STEFADINA COMSERV S.R.L., 
reprezentată convenţional şi având sediul ales pentru comunicarea 
actelor de procedură la S.C.A. Ceparu şi Irimia din municipiul Bucureşti, 
str. Dr. Grigore Romniceanu nr. 3C, sector 5, a contestat actul 
administrativ nr. A_APS 1455/09.10.2015, reprezentând comunicarea 
rezultatului emis în cadrul procedurii de atribuire, prin „licitaţie 
deschisă”, a acordului-cadru având ca obiect „Servicii de legătorie a 
documentelor create de structurile din cadrul aparatului propriu ANAF în 
vederea arhivării, conform prevederilor Legii nr. 16/1996 privind Arhivele 
Naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”, cod 
CPV 79971200-3 (Rev.2), organizată de AGENŢIA NAŢIONALĂ DE 
ADMINISTRARE FISCALĂ, în calitate de autoritate contractantă, cu sediul 
în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5 şi a solicitat 
anularea deciziei de declarare a ofertei sale ca admisibilă dar 
necâştigătoare (fiind clasată pe locul II), comunicată prin adresa nr. 
A_APS 1455/09.10.2015, anularea deciziei de desemnare a ofertei S.C. 
MARUDRO GENERAL SERVICES S.R.L. ca ofertă câştigătoare, anularea, 
în parte, a raportului procedurii, precum şi a tuturor actelor subsecvente 
în ceea ce priveşte oferta S.C. MARUDRO GENERAL SERVICES S.R.L., 
obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertei S.C. MARUDRO 
GENERAL SERVICES S.R.L. de la etapa verificării admisibilităţii acesteia. 
 

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

Admite contestaţia formulată de S.C. CERTSIGN S.A., cu sediul în 
municipiul Bucureşti, Şoseaua Olteniţei nr. 107A, clădirea C1, parter, 
sector 4, în calitate de membru asociat în cadrul Asocierii S.C. CERTSIGN 
S.A. – S.C. STEFADINA COMSERV S.R.L., reprezentată convenţional şi 
având sediul ales pentru comunicarea de procedură la S.C.A. Ceparu şi 
Irimia din municipiul Bucureşti, str. Dr. Grigore Romniceanu nr. 3C, 
sector 5, în contradictoriu cu AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE 
FISCALĂ, în calitate de autoritate contractantă, cu sediul în municipiul 
Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5. Anulează, în parte, raportul 
procedurii de atribuire, înregistrat sub nr. A_APS 11368/08.10.2015 şi 
actele subsecvente acestuia, respectiv referirile la oferta depusă de S.C. 
MARUDRO GENERAL SERVICES S.R.L. precum şi cele referitoare la 
aplicarea criteriului de atribuire şi obligă autoritatea contractantă, ca în 
termen de 10 zile de la primirea prezentei decizii, să reevalueze oferta 
câştigătoare conform celor reţinute în motivare.    

Dispune continuarea procedurii de atribuire cu aplicarea celor 
decise anterior. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 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. 


