
 
1

 
 

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. 2193/C4/2350 
Data: 21.12.2015  

 
Prin contestaţia nr. 70/26.11.2015, înregistrată la Consiliul Naţional de 

Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 23149/27.11.2015, depusă de către SC 
ALCIS SRL, cu sediul în Iaşi, str. Lascăr Catargi nr.64, judeţul Iaşi, având 
număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului J22/410/1991 şi Cod 
Unic de Înregistrare 969761, formulată împotriva adresei nr. 
18773/23.11.2015 reprezentând comunicarea rezultatului procedurii de 
atribuire pentru lotul 1, emisă de către REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR 
ROMSILVA RA – DIRECŢIA SILVICĂ IAŞI, în calitate de autoritate 
contractantă, cu sediul în Iaşi, str. Ghe. Asachi nr. 6, judeţul Iaşi, în cadrul 
procedurii de „licitaţie deschisă” online, pentru atribuirea acordului cadru de 
furnizare, având ca obiect „Piese de schimb şi accesorii, servicii de reparare 
şi întreţinere motoferăstraie şi motounelte”, cod CPV 42675100-9, s-a 
solicitat:  

- modificarea evaluării făcute de autoritatea contractantă,  
- descalificarea ofertei SC MAVIROM AUTO SRL şi desemnarea ca fiind 

câştigătoarea procedurii, a ofertei SC ALCIS SRL. 
 

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

 
DECIDE: 

 
În temeiul art. 278 alin. (5) 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 formulată de SC 
ALCIS SRL, în contradictoriu cu REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR ROMSILVA 
RA – DIRECŢIA SILVICĂ IAŞI, iar în temeiul alin. (6) al aceluiaşi articol, va 
dispune continuarea procedurii de atribuire în partea dedicată lotului I.   
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Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2006.  

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

 


