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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. 1978/C10/2231 
Data: 18.11.2015 

 
Prin contestaţia nr. 1856/10.11.2015 înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 21850/11.11.2015, 
depusă de către SC KIT METAL SRL, cu sediul în Ploieşti, str. Mircea cel 
Bătrân nr. 119, judeţul Prahova, având Cod Unic de Înregistrare 
23406840 şi număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului 
J29/580/2008, formulată împotriva adresei nr. 52932/02.11.2015, 
reprezentând comunicarea rezultatului procedurii emisă de SOCIETATEA 
NAŢIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA MEDIAŞ, în 
calitate de autoritate contractantă, cu sediul în Mediaş, Piaţa CI Motaş 
nr. 1, judeţul Sibiu, în cadrul procedurii de „licitaţie deschisă” online cu 
fază finală de licitaţie electronică, pentru atribuirea contractului de 
achiziţie publică de furnizare, având ca obiect „Flanşe” – Lot 4 Flanşe 
multifuncţionale, cod CPV 44167110-2, s-a solicitat: „anularea 
comunicării autorităţii contractante, obligarea autorităţii la a lua o 
anumită măsură de remediere, recunoaşterea dreptului pretins sau a 
interesului legitim, conform art. 255 alin. (1) şi art. 2562 alin. (1) din 
ordonanţă”. 

  
În baza prevederilor legale aplicabile, 

 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE:  
 
 În temeiul prevederilor art. 2711 alin. (2) din OUG nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, Consiliul respinge contestaţia 
formulată de SC KIT METAL SRL în contradictoriu cu SOCIETATEA 
NAŢIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA MEDIAŞ.  

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

 


