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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE  A  CONTESTAŢIILOR 

 
Str. Stavropoleos nr. 6,  sector 3,  Bucureşti,  cod poştal 030084,  România 
Tel: +4 021.310.46.41   Fax: +4 021.890.07.45 şi +4 021.310.46.42   www.cnsc.ro 

 
În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 
de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
Consiliul adoptă următoarea 

 
DECIZIE 

 

Nr. 616S / C4 / 3342 

Data: 17.10.2014 
 

Prin contestaţia înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare 
a Contestaţiilor cu nr. 28764/14.10.2014, depusă de SC Agasi SRL, 
cu sediul în bd. Industriilor nr. 5, Timişoara, judeţul Timiş, CUI 
1819748, şi adresa aleasă pentru comunicarea actelor de procedură 
la Cabinet de Avocat Huţanu Marinel, Piaţa Libertăţii nr. 2, ap. 4, 
Timişoara, judeţul Timiş, privind procedura de licitaţie deschisă 
pentru atribuirea contractului de furnizare de utilaje şi echipamente 
tehnologice în cadrul obiectivului de investiţii Sala Polivalentă, lotul 
1 - echipamente de încălzire, răcire şi ventilare, coduri CPV 
42500000-1, 39715210-2 şi 42331000-6, cu data de deschidere a 
ofertelor 04.08.2014, organizată de Universitatea Politehnică 
Timişoara, cu sediul în Piaţa Victoriei nr. 2, Timişoara, judeţul Timiş, 
în calitate de autoritate contractantă, contestatoarea a cerut, între 
altele, suspendarea procedurii de atribuire până la soluţionarea 
contestaţiei sale. Pe rol se află acest capăt de cerere. 

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 

Respinge, ca nefondată, pentru considerentele evocate în 
motivarea prezentei, solicitarea SC Agasi SRL de suspendare a 
procedurii de licitaţie deschisă pentru atribuirea contractului de 
furnizare de utilaje şi echipamente tehnologice în cadrul obiectivului 
de investiţii Sala Polivalentă, lotul 1 - echipamente de încălzire, 
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răcire şi ventilare, coduri CPV 42500000-1, 39715210-2 şi 
42331000-6, cu data de deschidere a ofertelor 04.08.2014, 
organizată de Universitatea Politehnică Timişoara. 

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 cinci zile de la comunicare. 

 


