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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 

SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

 C. N. S. C. 
Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084 

Tel. +4 021 3104641    Fax. +4 021 3104642 / 021.8900.745  www.cnsc.ro 

 
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. 113S/80 C9/907 

Data: 28.05.2015 
 
Prin contestaţia nr. 5632/26.05.2015, înregistrată la CNSC cu nr. 

9033/27.05.2015, formulată de TRANSCARPAT SPORTOURS 
INTERNATIONAL SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Cristea Mateescu nr. 8, 
sector 2 şi punct de lucru în comuna Dobroieşti, str. Cântecului nr. 9, sat 
Fundeni, judeţul Ilfov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub 
nr. J40/877/2003, având CUI 15148839, reprezentată legal de Dinu 
Solojan – administrator şi director general, împotriva rezultatului 
procedurii comunicat prin adresa nr. 1385261/20.05.2015 de către 
UNITATEA MILITARĂ 0461, cu sediul în Bucureşti, str. Jandarmeriei nr. 2, 
sector 1, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de 
licitaţie deschisă, organizată pentru încheierea acordului-cadru ce are ca 
obiect „Achiziţionare uniforme şi articole de echipament militar”, lot 39, 
cod CPV: 18310000-5 - Lenjerie de corp (Rev.2), s-a solicitat suspendarea 
procedurii de atribuire pentru lotul nr. 39 până la adoptarea măsurilor ce 
asigură respectarea prevederilor legale în domeniul achiziţiilor publice, în 
principal, anularea comunicării rezultatului procedurii nr. 1385261/ 
20.05.2015 pentru lotul nr. 39, anularea actului autorităţii contractante de 
a califica ofertele depuse de ofertanţii SC Viper Concept SRL, SC Viper 
Spirit SRL şi SC S&G Comercial SRL pentru lotul nr. 39 în urma derulării 
evaluării documentelor de calificare, anularea raportului pocedurii pentru 
lotul nr. 39 referitor la evaluarea documentelor de calificare prin care 
oferta sa a fost exclusă, obligarea autorităţii contractante la reevaluarea 
tuturor ofertelor depuse pentru lotul nr. 39, anularea procedurii pentru 
lotul atacat în situaţia în care abaterile de la lege criticate nu pot fi 
corectate şi, în subsidiar, solicită ca CNSC să analizeze şi modul în care a 
fost efectuată verificarea existenţei unor documente contestatoare care au 
înscrise menţiuni privind posibile neîndepliniri sau îndepliniri 
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necorespunzătoare ale obligaţiilor contractuale pentru ofertanţiide la toate 
celelalte loturi ale procedurii de atribuire. 

Pe rol se află cererea de suspendare a procedurii. 
 

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

 
DECIDE: 

 
În baza art. 2751 alin. (1) 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, pentru considerentele evocate în motivare, 
respinge ca nefondată cererea de suspendare a procedurii formulată în 
contestaţia depusă de TRANSCARPAT SPORTOURS INTERNATIONAL SRL, 
în contradictoriu cu UNITATEA MILITARĂ 0461. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi în conformitate cu 
prevederile art. 280 alin. (3) din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 5 
zile de la comunicare, potrivit art. 275 alin. (3) din OUG nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

                                
 


