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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE  
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

C. N. S. C. 
Bucureşti, Str.Stavropoleos, nr.6 sector 3, 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 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. 2126/C6/2315 
Data: 11.12.2015 

 
Prin contestaţia nr. 16119 din 23.11.2015, înregistrată la 

C.N.S.C. sub nr. 22782 din 23.11.2015, depusă de către S.C. TOP 
EDGE ENGINEERING S.R.L., cu sediul în Craiova, Calea Bucureşti, bl. 
M18B, et. 1, jud. Dolj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu 
nr. J16/907/1991, având C.U.I. RO 2290180, reprezentată legal prin 
administrator Iacobescu Florin, împotriva rezultatului procedurii, 
comunicat prin adresa nr. 2827 din 18.11.2015 – privind loturile 5 şi 
6, de către UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, cu sediul în Craiova, Str. 
A.I.Cuza nr. 13, jud. Dolj, în calitate de autoritate contractantă, în 
cadrul procedurii de cerere de oferte, organizată, pe loturi, în vederea 
atribuirii contractului având ca obiect „Achiziţia de servicii de 
întreţinere şi diagnosticare/reparaţii echipamente: Canon, Gestetner, 
Minolta, Toshiba, Xerox, Brother, HP, Panasonic, Samsung, Ricoh, 
Lexmark, Oki amplasate la obiectivele din Craiova”, cod CPV 
50313100-3 – Servicii de reparare a fotocopiatoarelor (Rev. 2), se 
solicită: anularea adresei susmenţionată, anularea, în parte, a 
raportului procedurii pentru loturile 5 şi 6 – în ceea ce priveşte 
evaluarea ofertelor depuse de S.C. RO-COMPUTER S.R.L. şi a tuturor 
actelor subsecvente, precum şi „reevaluarea ofertei S.C. RO-
COMPUTER S.R.L., cu luarea în considerare a motivelor invocate (...) şi 
stabilirea unui nou rezultat al procedurii”. 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 
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DECIDE: 

  
Respinge, ca nefondată, contestaţia depusă de către S.C. TOP 

EDGE ENGINEERING S.R.L., cu sediul în Craiova, Calea Bucureşti, bl. 
M18B, et. 1, jud. Dolj, în contradictoriu cu UNIVERSITATEA DIN 
CRAIOVA, cu sediul în Craiova, Str. A.I.Cuza nr. 13, jud. Dolj. 

Dispune continuarea procedurii de atribuire. 
Obligatorie. 
Împotriva prezentei decizii, se poate formula plângere, în termen 

de 10 zile de la comunicare.  
 


