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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. 1988/C7/2295 
Data: 19.11.2015 

 
Prin contestaţia nr. 909/16.11.2015, înregistrată la Consiliul Naţional de 

Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 22468/18.11.2015, formulată de către de 
S.C. COSTA UTILAJE S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, str. Aron Cotruş nr. 
57, sc. A, et. 5, ap. 18, sectorul 1 şi adresa pentru comunicarea actelor de 
procedură în Voluntari, str. Câmpul Pipera nr. 49T, judeţul Ilfov, înregistrată 
la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J40/4026/2012, având CUI 30043763, 
formulată împotriva răspunsului la solicitarea de clarificări postat pe SEAP la 
data de 12.11.2015, emis de către PRIMĂRIA COMUNEI PEŞTIŞANI, cu sediul 
în Peştişani, judeţul Gorj, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul 
procedurii de cerere de oferte, organizată în vederea atribuirii contractului de 
achiziţie publică având ca obiect „Furnizare buldoexcavator pe pneuri”, se 
solicită anularea parţială a răspunsului la solicitarea de clarificări, prin care s-
au menţinut „caracteristicile tehnice minimale referitoare la sistemul de 
transmisie manuală cu 4 trepte de viteză sincronizate în faţă şi revers cu 
convertizor de cuplu şi la diferenţialul cu blocare 100 %”, obligarea autorităţii 
contractante la refacerea caietului de sarcini, cu eliminarea acestor două 
cerinţe tehnice minimale şi asigurarea participării la procedură a tuturor 
agenţilor economici interesaţi, precum şi suspendarea procedurii de achiziţie 
publică până la soluţionarea contestaţiei. 

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 

Ia act de renunţarea la contestaţia formulată de către S.C. COSTA 
UTILAJE S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, str. Aron Cotruş nr. 57, sc. A, 
et. 5. ap. 18, sectorul 1, în contradictoriu cu PRIMĂRIA COMUNEI PEŞTIŞANI, 
cu sediul în Peştişani, judeţul Gorj. 

 


