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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. 2149/C7/2424 
Data: 16.12.2015 

 
  Prin contestaţia nr. 121/09.12.2015, înregistrată la Consiliul Naţional 

de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 23797/09.12.2015, formulată de către 
S.C. HOUSE STORAGE S.R.L., cu sediul în Chitila, str. str. Oxigenului, nr. 2, 
judeţul Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. 
J23/329/2013, având CUI RO 31169485, împotriva documentaţiei de 
atribuire, respectiv a caietului de sarcini, elaborat de către BANCA 
NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI, cu sediul în Bucureşti, str. Lipscani, nr. 25, sector 
3, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de atribuire prin 
licitaţie deschisă, cu etapă finală de licitaţie electronică, a contractului de 
achiziţie publică având ca obiect „Furnizare mobilier pentru săli de curs, săli 
de conferinţe, săli de reuniuni – recepţii”, se solicită admiterea acesteia, 
anularea în parte a caietului de sarcini sau anularea prezentei proceduri de 
achiziţie publică şi întocmirea unui nou caiet de sarcini. 

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 contestaţia formulată de către S.C. HOUSE STORAGE S.R.L.,  
cu sediul în Chitila, str. str. Oxigenului, nr. 2, judeţul Ilfov, în contradictoriu 
cu BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI, cu sediul în Bucureşti, str. Lipscani, nr. 
25, sector 3, pentru neconstituirea garanţiei de bună conduită, în baza art. 
2711 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Obligatorie. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10 

zile de la comunicare. 


