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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

C. N. S. C. 
Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CP 030084, CIF 20329980 
Tel. +4 021 3104641    Fax. +4 021 3104642, +4021 8900745  www.cnsc.ro 

 
În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, Consiliul adoptă următoarea 

 
DECIZIE 

Nr.  1990/C3/2183 
Data:  19.11.2015 

 
Prin contestaţia nr. 889/03.11.2015, înregistrată la CNSC sub nr. 

21289/03.11.2015, aparţinând SC POWER BACK-UP SERVICES SRL, cu sediul 
în Bucureşti, str. Popa Nan 155, sector 3, înmatriculată la Oficiul Registrului 
Comerţului sub nr. J40/11149/2009, având CUI RO26238821, reprezentată 
legal prin Cristian Bucur - administrator, înaintată împotriva rezultatului 
procedurii de atribuire emis de BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI, cu sediul în 
Bucureşti, str. Lipscani nr. 25, cp  030051, sector 3, în calitate de autoritate 
contractantă în procedura, licitaţie deschisă cu etapă finală de licitaţie 
electronică, organizată în vederea atribuirii contractului de furnizare, 
având ca obiect „Achiziţie şi Montaj UPS 160-200 KVA pentru consumatori din 
imobilul BNR din str. Doamnei nr. 8”, cu anunţ de participare nr. 
160944/06.07.2015, s-a solicitat Consiliului anularea deciziei de declarare 
admisibilă, dar necâştigătoare, a ofertei sale şi de desemnare câştigătoare a ofertei 
SC SPRINTER 2000 SA, anularea în parte a raportului procedurii, precum şi a 
tuturor actelor subsecvente, în ceea ce priveşte oferta câştigătoare, şi obligarea 
autorităţii contractante la reevaluarea ei de la etapa verificării admisibilităţii. 

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 
Admite contestaţia şi anulează rezultatul procedurii, cuprins în raportul 

procedurii nr. XXIII/2/9143/28.10.2015, în partea dedicată desemnării 
câştigătoare a ofertei SC SPRINTER 2000 SA, precum şi adresa de comunicare a 
rezultatului procedurii de achiziţie publică nr. XXIII/1/9186/29.10.2015, ca act 
subsecvent primului. 

Obligă autoritatea contractantă ca, în termen de 11 zile de la primirea deciziei 
Consiliului, să continue procedura de achiziţie publică şi să reanalizeze oferta SC 
SPRINTER 2000 SA, conform celor reţinute în motivarea ce urmează. 
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Obligatorie. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10 zile de 

la comunicare. 
 


