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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,
Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE
Nr. 1917/C2/2094
Data: 11.11.2015
Prin contestaţia nr. 1529/23.10.2015, înregistrată la Consiliul
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 20572/23.10.2015,
formulată de S.C. LIMOROM S.R.L., cu sediul în municipiul Sibiu, str.
Fabricii, nr. 4, jud. Sibiu, înmatriculată la O.R.C. sub nr. J32/2130/1994,
având CIF: 6684862, împotriva documentaţiei de atribuire – caietul de
sarcini, întocmit de către C.N. AEROPORTURI BUCUREŞTI S.A., în calitate
de autoritate contractantă, cu sediul în oraşul Otopeni, str. Calea
Bucureştilor, nr. 224E, jud. Ilfov, în cadrul procedurii de atribuire, prin
„licitaţie deschisă” cu fază finală de licitaţie electronică, a contractului de
achiziţie publică de furnizare având ca obiect „Utilaj compact pentru
deszăpezirea aeroporturilor şi service în perioada de garanţie AIBB-AV”,
cod CPV 34960000-4, 50110000-9, 80510000-2, tip de finanţare: alte
fonduri, s-a solicitat „Completarea prevederilor caietului de sarcini de la
Capitolul II – Specificaţii şi caracteristici tehnice, punctul 2 – Cerinţe
tehnico-funcţionale, litera e – Cerinţe privind suflanta, respectiv
caracteristica tehnică care prevede că «duza de aer va fi amplasată
central în spatele punţii spate a utilajului»”.
În baza documentelor depuse de părţi,
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
DECIDE:
Admite contestaţia formulată de S.C. LIMOROM S.R.L., în
contradictoriu cu C.N. AEROPORTURI BUCUREŞTI S.A.
Dispune modificarea documentaţiei de atribuire prin completarea
prevederilor caietului de sarcini de la Capitolul II – Specificaţii şi
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caracteristici tehnice, punctul 2 – Cerinţe tehnico-funcţionale, litera e –
Cerinţe privind suflanta, în temen de 10 zile de la data primirii prezentei,
astfel: «duza de aer va fi amplasată central în faţa sau în spatele punţii
spate a utilajului».
Modificările vor fi aduse la cunoştinţa operatorilor economici prin
publicarea lor în SEAP, în cadrul aceluiaşi termen.
Dispune continuarea procedurii de atribuire cu respectarea 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.
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