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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. 1998/C7/2182 
Data: 20.11.2015 

 
Prin contestaţia fără număr de înregistrare la emitent şi nedatată, 

înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 
21276/03.11.2015, formulată de către de S.C. ANCALEX S.R.L., cu 
sediul în Bucureşti, str. Petre Ispirescu nr. 37, bloc M138, scara 1, ap. 1, 
sectorul 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. 
J40/10287/1994, având CUI RO 5720819, formulată împotriva adresei 
nr. 1342/29.10.2015 de comunicare a rezultatului procedurii de 
atribuire, emisă de către COMITETUL OLIMPIC ŞI SPORTIV ROMÂN, cu 
sediul în Bucureşti, bd. Mărăşti nr. 20A, sectorul 1, în calitate de 
autoritate contractantă în cadrul procedurii de cerere de oferte, 
organizată în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca 
obiect „Lucrări de înlocuire mochetă camere şi holuri Hotel Olimpic 
Izvorani”, se solicită reanalizarea propunerii sale tehnice. 

Procedura de soluţionare în faţa Consiliului s-a desfăşurat în scris. 
 

În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 
Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de S.C. ANCALEX 

S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Petre Ispirescu nr. 37, bloc M138, 
scara 1, ap. 1, sectorul 5, în contradictoriu cu COMITETUL OLIMPIC ŞI 
SPORTIV ROMÂN, cu sediul în Bucureşti, bd. Mărăşti nr. 20A, sectorul 1. 

Menţine decizia de anulare a procedurii de achiziţie publică. 
Obligatorie. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 

10 zile de la comunicare. 


