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       CONSILIUL NAŢIONAL DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

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

Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 Fax. +4 021 8900745 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. 30 S/C7/311 
Data: 17.03.2015  

 
Prin contestaţia nr. 5431/12.03.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 3526/13.03.2015, 
ELKOPLAST CZ S.R.O., cu sediul în Zlin, Republica Cehă, str. 
Stefanikova, nr. 2664 şi cu sediul ales pentru comunicarea actelor 
de procedură în localitatea Giroc, str. Mercur, nr. 17, judeţul Timiş, 
CUI CZ25347942, reprezentată de Flasch Walter Karl, împotriva 
adresei nr. 3152/04.03.2015, privind rezultatul procedurii de 
atribuire, prin licitaţie deschisă, a contractului de achiziţie publică, 
având ca obiect „Furnizare echipamente pentru colectarea separată 
a deşeurilor şi unitaţi de compostare individuală, în cadrul 
proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul 
Caraş-Severin”, emisă de către JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
(CONSILIUL JUDEŢEAN CARAŞ-SEVERIN), cu sediul în Reşiţa, str. 1 
Decembrie 1918, nr. 1, judeţul Caraş-Severin, în calitate de 
autoritate contractantă, se solicită admiterea acesteia şi, pe cale de 
consecinţă, următoarele: 

- anularea adresei nr. 3152/04.03.2015 privind comunicarea 
rezultatului atribuire; 

- anularea procesului verbal de evaluare a ofertelor, a 
raportului procedurii de atribuire şi a actelor subsecvente acestora, 
precum şi a tuturor actelor emise de autoritatea contractantă, prin 
care s-a stabilit că oferta ELKOPLAST CZ S.R.O. este neconformă; 

- obligarea autorităţii contractante la reluarea procedurii de 
atribuire, reanalizarea, punctarea ofertei ELKOPLAST CZ S.R.O. şi 
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stabilirea ofertei câştigătoare, cu respectarea prevederilor legale în 
materia achiziţiilor publice şi a cerinţelor din documentaţia de 
atribuire; 

- suspendarea prezentei proceduri de achiziţie publică până la 
soluţionarea pe fond a contestaţiei, în temeiul art. 2751 din O.U.G. 
nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

- accesul la dosarul achiziţiei publice, în temeiul art. 274 alin. 
(4) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- organizarea unor audieri, în conformitate cu art. 275 alin. (5) 
şi (6) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Prin prezenta urmează a fi soluţionată cererea prin care 
ELKOPLAST CZ S.R.O. a solicitat suspendarea procedurii de atribuire 
până la soluţionarea pe fond a contestaţiei. 
 

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

 
DECIDE: 

 
Respinge cererea de suspendare a procedurii de atribuire, 

formulată de către ELKOPLAST CZ S.R.O., cu sediul în Zlin, 
Republica Cehă, str. Stefanikova, nr. 2664 şi cu sediul ales pentru 
comunicarea actelor de procedură în localitatea Giroc, str. Mercur, 
nr. 17, judeţul Timiş, în contradictoriu cu JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
(CONSILIUL JUDEŢEAN CARAŞ-SEVERIN), cu sediul în Reşiţa, str. 1 
Decembrie 1918, nr. 1, judeţul Caraş-Severin, ca nefondată.  

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

termen de 5 zile de la comunicare.  
 


