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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; +4 021 8900745; www.cnsc.ro 

 

În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din O.U.G. 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. 2014/C2/2275 
Data: 23.11.2015 

 
 
 
Prin contestaţia fără număr de înregistrare la emitent, înregistrată 

la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 
22300/17.11.2015, formulată de S.C. ENDRESS GROUP S.R.L., cu sediul 
în localitatea Bocşa, str. Medreşului nr. 17, judeţul Caraş - Severin, 
înmatriculată la O.R.C. sub nr. J11/205/2002 , având Cod Unic de 
Înregistrare RO 14762538, reprezentată legal prin Filip Leonard, 
împotriva procedurii de atribuire, emisă de MINISTERUL APĂRĂRII – 
U.M. 02036, cu sediul în localitatea Pantelimon, Şoseaua de centură nr. 
220, judeţul Ilfov, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul 
procedurii de atribuire, prin „licitaţie deschisă”, fără fază finală de 
licitaţie electronică, a acord-cadrului de furnizare având ca obiect „Acord 
cadru de furnizare grupuri electrogene”, cod CPV 31121000-0, sursa de 
finanţare: „Fonduri bugetare”,  s-a solicitat: „- să pună la dispoziţie 
subscrisei dosarul achiziţiei publice referitoare la licitaţia din data de 
11.09.2015 la care ofertant declarat câştigător a fost S.C. EMP TRADE 
S.R.L”. 
 

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

 
 
 

DECIDE: 
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În baza art. 2711 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, cu modificările şi completările ulterioare, respinge 
contestaţia formulată de S.C. ENDRESS GROUP S.R.L 

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

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

 


