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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. 1973/C4/2065 
Data: 18.11.2015  

 
 

Prin contestaţia nr. 243/15.10.2015, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 20227/20.10.2015, 
depusă de către SC IATSA CÂMPINA SA, cu sediul în Câmpina, str. 
Nicolae Bălcescu nr.44, judeţul Prahova, având număr de înregistrare la 
Oficiul Registrului Comerţului J29/1969/1995 şi Cod Unic de Înregistrare 
7970676, formulată împotriva prevederilor documentaţiei de atribuire 
elaborată de către COMPANIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL 
CAZANELOR, INSTALAŢIILOR DE RIDICAT ŞI RECIPIENTELOR SUB 
PRESIUNE SA, în calitate de autoritate contractantă, cu sediul în 
Bucureşti, str. Promoroaca nr. 9-11, sector 1, în cadrul procedurii de 
„cerere de oferte”, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de 
servicii, având ca obiect „Service auto – întreţinere şi reparaţii” lotul 11 
cod CPV 50112000-3, s-a solicitat obligarea autorităţii contractante la 
eliminarea cerinţei prevăzute la art. 4.1 din caietul de sarcini.   

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 

În temeiul art. 278 alin. (2) şi (4) 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, cu 
modificările şi completările ulterioare, admite contestaţia formulată de 
SC IATSA CÂMPINA SA, în contradictoriu cu COMPANIA NAŢIONALĂ 
PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALAŢIILOR DE RIDICAT ŞI 
RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SA şi dispune eliminarea cerinţei 
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prevăzută la cap. 4.1 din caietul de sarcini, referitoare la amplasarea 
unităţii service pe raza localităţii aferente Lotului pentru care se 
ofertează şi introducerea unei cerinţe de calificare în fişa de date a 
achiziţiei şi anunţul de participare, prin intermediul unei erate, care să 
stabilească un interval rezonabil în kilometri în care să fie amplasat 
service-ul, calculaţi de la sediul autorităţii contractante.   

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006.  

Măsurile dispuse vor fi aduse la îndeplinire într-un termen de 
maximum 15 zile de la comunicarea prezentei. 

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

 


