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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
 C. N. S. C. 

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084 
Tel. +4 021 3104641   Fax. +4 021 3104642 / 021.8900.745  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 prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, Consiliul adoptă următoarea: 

 
DECIZIE 

Nr. 2119/C9/2292 
Data: 10.12.2015 

 
Prin contestaţia nr. 826/17.11.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 22435/18.11.2015, depusă 
de SC ALIMAR OEM SRL, cu sediul în Voluntari, str. Erou Chivu Dumitru 
nr. 36, judeţul Ilfov, având CUI RO 32841052, privind procedura de 
cerere de oferte, organizată de SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI 
BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, str. Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2, 
în calitate de autoritate contractantă, în vederea atribuirii contractului de 
achiziţie publică, având ca obiect Contract de furnizare cartuşe cu toner şi 
cartuşe cu cerneală pentru imprimante, copiatoare, multifuncţionale şi 
fax, cod CPV 30125100-2 Cartuşe de toner (Rev. 2), contestatoarea a 
solicitat: 

- anularea comunicării rezultatului procedurii nr. 
73068/12.11.2015 şi reevaluarea ofertei societăţii sale: documente de 
calificare, propunere tehnică, propunere financiară; 

- obligarea autorităţii contractante la respectarea cerinţelor 
caietului de sarcini şi a clarificării nr. 60610/23.09.2015, în sensul 
acceptării dosarului tehnic depus de societatea sa în cadrul ofertei, în 
conformitate cu prevederile art. 36 alin. (3) din OUG nr. 34/2006 cu 
modificările şi completările ulterioare, dar şi în sensul publicării „listei de 
produse echivalente ce pot înlocui produsele OEM” (din formularea 
autorităţii contractante reiese faptul că aceasta are cunoştinţă de 
conţinutul acestei liste), menţionată tot în clarificarea de mai sus; 

- în conformitate cu prevederile art. 275 alin. (4) din OUG nr. 
34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, desemnarea unui 
expert RENAR (Asociaţia de Acreditare din România – Organismul 
Naţional de Acreditare) care să analizeze pentru autoritatea contractantă 
răspunsul societăţii sale nr. 777/07.10.2015 la solicitarea de clarificări nr. 
63477/06.10.2015 în vederea stabilirii conformităţii ofertei; 
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- plata cheltuielilor prilejuite cu întocmirea şi transmiterea 
contestaţiei. 

 
 

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

 
 

DECIDE: 
 

În temeiul art. 278 alin. (5) şi (6) 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, cu 
modificările şi completările ulterioare respinge ca nefondată contestaţia 
depusă de SC ALIMAR OEM SRL, în contradictoriu cu SECTORUL 2 AL 
MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, şi dispune continuarea procedurii. 

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. 

                                


