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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. 2196/C1/2328 
Data: 22.12.2015  

 
Prin contestaţia nr. 4590/24.11.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 22877/24.11.2015, 
depusă de SC UMEB SA, cu sediul în Bucureşti, B-dul Timişoara, nr. 
104A, Corp M1-M2-M3, sector 6, având CUI RO 434522, înregistrată la 
ORC sub nr. J40/102/1991, reprezentată legal prin Gheorghe Chiţu, 
împotriva adresei nr. A-10042/17.11.2015, emisă de către MINISTERUL 
APĂRĂRII – UNITATEA MILITARĂ 02415 BUCUREŞTI, cu sediul în 
Bucureşti, strada Drumul Taberei, nr. 7-9, sector 6, în calitate de 
autoritate contractantă, în cadrul procedurii de „cerere de oferte online”, 
organizată în vederea încheierii contractului de achiziţie publică având ca 
obiect: „Grupuri electrogene”, cod CPV: 31121100-1, s-a solicitat: 
„admiterea contestaţiei; anularea adresei nr. A-10042/17.11.2015 şi a 
tuturor actelor subsecvente acesteia, ca fiind nelegale şi netemeinice; 
efectuarea unei analize temeinice a ofertelor depuse de către toţi 
ofertanţii şi recunoaşterea dreptului societăţii de a concura cu oferta 
depusă alături de ceilalţi ofertanţi la procedură; îndeplinirea criteriului: 
„preţul cel mai scăzut” şi a tuturor celorlalte cerinţe şi exigenţe impuse 
de autoritatea contractantă”. 

          
În baza documentelor depuse de părţi, 

 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE:  
Respinge ca nefondată contestaţia formulată   de SC UMEB SA în 

contradictoriu cu MINISTERUL APĂRĂRII – UNITATEA MILITARĂ 02415 
BUCUREŞTI. 

Dispune continuarea procedurii de atribuire în cauză. 
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Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
prevederile 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. 

 


