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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. 608s/C6/3258 

Data: 02.10.2014 
 

Prin contestaţia nr. 218 din 29.09.2014, înregistrată la C.N.S.C. cu 
nr. 28054 din 29.09.2014, depusă de către S.C. ALIMAR OEM S.R.L., cu 
sediul în Voluntari, Str. Erou Chivu Dumitru nr. 36, jud. Ilfov, înregistrată 
la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J23/551/2014, având C.I.F. RO 
32841052, reprezentată legal prin administrator Moise Marian, şi 
convenţional prin S.C.A. „Sorescu şi Mateescu”, împotriva comunicării nr. 
19187 din 19.09.2014 privind rezultatul procedurii, prin care oferta sa a 
fost declarată neconformă, emisă de către JUDEŢUL IAŞI, prin CONSILIUL 
JUDEŢEAN IAŞI, cu sediul în Iaşi, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 69, 
jud. Iaşi, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de 
atribuire, prin licitaţie deschisă, cu fază finală de licitaţie electronică, 
organizată în vederea încheierii acordului-cadru având ca obiect 
„Furnizare consumabile – cartuşe, tonere, riboane”, cod CPV 30125100-2 
– Cartuşe de toner (Rev.2), cod CPV 30237310-5 - Cartuşe de fonturi 
pentru imprimante (Rev.2), se solicită: anularea adresei susmenţionată, 
precum şi obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertei S.C. 
ALIMAR OEM S.R.L., şi obligarea la plata cheltuielilor de judecată. 

Totodată, se solicită suspendarea procedurii de atribuire până la 
soluţionare pe fond, în temeiul art. 275 din O.U.G. nr. 34/2006. 
     

 
 

În baza documentelor depuse de părţi, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
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DECIDE: 
 

Respinge cererea de suspendare a procedurii de atribuire, formulată 
de către S.C. ALIMAR OEM S.R.L., cu sediul în Voluntari, Str. Erou Chivu 
Dumitru nr. 36, jud. Ilfov, în contradictoriu cu JUDEŢUL IAŞI, prin 
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI, cu sediul în Iaşi, Bd. Ştefan cel Mare şi 
Sfânt, nr. 69, jud. Iaşi, ca nefondată. 

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

5 zile de la comunicare.  
 


