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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 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. 2081/C5/2232 
Data: 04.12.2015 

 
Prin contestaţia nr. „6212/11.10.2015”, înregistrată la Consiliu sub 

nr. 21868/11.11.2015, formulată de S.C. LA FÂNTÂNA S.A., cu sediul în 
municipiul Bucureşti, B-dul Gării Obor nr. 8C, sectorul 2, având CUI 
11666323, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. 
J40/3531/1999, reprezentată convenţional şi având adresa de 
corespondenţă la Cabinetul de Avocat „Lavinia Ghiţă”, din municipiul 
Bucureşti, B-dul Unirii nr. 17, bloc 4A, sc. 1, et. 5, ap. 16, sector 4, 
împotriva adresei nr. 11996/06.11.2015, reprezentând comunicarea 
rezultatului procedurii de atribuire prin „licitaţie deschisă”, cu etapă 
finală de licitaţie electronică, a acordului-cadru având ca obiect 
„Furnizare apă potabilă în sistem water - cooler”, cod CPV: 41110000-3, 
(Rev.2), organizată de REGISTRUL AUTO ROMÂN R.A., în calitate de 
autoritate contractantă cu sediul în municipiul Bucureşti, Calea Griviţei 
nr. 391A, sector 1, s-a solicitat Consiliului să dispună: 

1. anularea/revocarea următoarelor acte: (i) Adresa de 
Comunicare a rezultatului procedurii nr. 11996/06.11.2015, (ii) Raportul 
de atribuire a contractului de achiziţie publică, (iii) procesul-verbal al 
şedinţei de deschidere a ofertelor; 

2. obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertelor şi a 
documentaţiei depuse de participant şi la emiterea unui nou Raport al 
Procedurii de atribuire, iar, în subsidiar, anularea procedurii în întregime 
dacă se constată că abateri grave de la prevederile legislative fac 
imposibilă continuarea procedurii fără încălcarea principiilor legale în 
cadrul procedurii; 

S.C. CUMPĂNA 1993 S.R.L., cu sediul în municipiul Bucureşti, str. 
Alexander Von Humboldt nr. 10, parter, sectorul 3, cu adresa de 
corespondenţă în comuna Ştefăneştii de Jos, str. Sinaia nr. 12, judeţul 
Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. 
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J40/16655/1993, având CIF RO 4264242, în calitate de ofertant declarat 
câştigător în procedura de atribuire ce face obiectul cauzei, a depus, prin 
adresa nr. 6010/02.12.2015, înregistrată la Consiliu sub nr. 
23200/02.12.2015, cererea de intervenţie, prin care a solicitat 
respingerea contestaţiei formulată de către S.C. LA FÂNTÂNA S.A. 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 

Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de S.C. LA FÂNTÂNA 
S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, B-dul Gării Obor nr. 8C, sectorul 
2, reprezentată convenţional şi având adresa de corespondenţă la 
Cabinetul de Avocat „Lavinia Ghiţă”, din municipiul Bucureşti, B-dul Unirii 
nr. 17, bloc 4A, sc. 1, et. 5, ap. 16, sector 4, în contradictoriu cu 
autoritatea contractantă REGISTRUL AUTO ROMÂN R.A., cu sediul în 
municipiul Bucureşti, Calea Griviţei nr. 391A, sector 1. 

Dispune continuarea procedurii de atribuire. 
Admite cererea de intervenţie formulată de S.C. CUMPĂNA 1993 

S.R.L. cu sediul în Bucureşti, str. Alexander Von Humboldt, nr. 10, 
parter, sector 3. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

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

 


