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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. 1937/C8/2193 
Data: 12.11.2015  

 
 

Prin contestaţia nr. 1429/04.11.2015, înregistrată la CNSC sub nr. 
21416/05.11.2015, înaintată de SC GENERAL ME.EL ELECTIC SRL, cu 
sediul în Băicoi, str. CD Gherea nr. 2bis, judeţul Prahova, înregistrată la 
Registrul Comerţului sub nr. J29/970/1993, având CUI RO3755713, 
împotriva rezultatului procedurii comunicat prin adresa nr. 5392/ 
28.10.2015, de către SC PLOIEŞTI INDUSTRIAL PARC SA, cu sediul în 
Ploieşti, Şos. Ploieşti - Târgovişte km 8, judeţul Prahova, în calitate de 
autoritate contractantă, în cadrul procedurii, licitaţie deschisă, online, 
organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect „Servicii de 
mentenanţă a capacităţilor de medie tensiune şi a instalaţiilor de joasă 
tensiune aparţinând SC Ploieşti Industrial Parc SA”, cod CPV: 50532400-7 
– Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de distribuţie 
electrică (Rev.2), iniţiată prin publicarea în SEAP a anunţului de participare 
nr. 162129/17.08.2015, s-a solicitat ca autoritatea contractantă să facă uz 
de art. 109 alin. (9) şi de art. 200 alin. (1) şi (2) din OUG nr. 34/2006, 
deoarece toate cerinţele privind experienţa similară au fost îndeplinite.  

 
În baza documentelor depuse de părţi, 

 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 
 

 
DECIDE:  

 
 

Admite excepţia tardivităţii contestaţiei, invocată din oficiu şi 
respinge, ca tardiv formulată, contestaţia depusă de SC GENERAL ME.EL 
ELECTIC SRL, în contradictoriu cu SC PLOIEŞTI INDUSTRIAL PARC SA. 

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

10 zile de la comunicare. 
 
 


