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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. 327S/C8/2500 
 Data: 28.12.2015 

 
Prin contestaţia înregistrată la CNSC cu nr. 24536/22.12.2015, 

depusă de SC KONE ASCENSORUL SA, cu sediul social în Bucureşti, str. 
Scorteni nr. 1, etaj 2, având Cod Unic de Înregistrare RO 24387592 şi 
număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului J40/14529/2008, 
reprezentată legal prin Radu Patrascan – director general, şi 
convenţional de Cabinetul de Avocatură Abdelrazek Cornelia - Corina, cu 
sediul în Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 4, bloc B3, tronson 3, etaj 6, ap. 61, 
sector 4, adresă la care se solicită comunicarea actelor de procedură, 
formulată împotriva adresei de comunicare a rezultatului procedurii nr. 
2283.1/18.12.2015, transmisă de MUNICIPIUL BUCUREŞTI, cu sediul în 
Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 291-293, sector 6, în calitate de 
autoritate contractantă, în cadrul procedurii de licitaţie deschisă online, 
organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect „Servicii 
furnizare şi instalare escalatoare şi lifturi pentru: <<Modernizare 
infrastructura rutieră Piata Sudului>>”, s-a solicitat Consiliului, în 
principal, anularea adresei de comunicare a rezultatului procedurii nr. 
2283.1/18.12.2015 şi obligarea autorităţii contractante de a dispune 
măsuri de remediere a actelor ce afectează procedura şi, în subsidiar, 
anularea întregii proceduri. 

De asemenea, în baza art. 2751 alin. (1) din OUG nr. 34/2006, 
solicită suspendarea procedurii de atribuire până la momentul soluţionării 
contestaţiei. 

Pe rol se află cererea de suspendare a procedurii. 
 

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

DECIDE: 
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Respinge, ca nefondată, pentru considerentele evocate în 

motivarea prezentei, solicitarea SC KONE ASCENSORUL SA, de 
suspendare a procedurii de licitaţie deschisă online, organizată de 
autoritatea contractantă MUNICIPIUL BUCUREŞTI în vederea atribuirii 
contractului având ca obiect „Servicii furnizare şi instalare escalatoare şi 
lifturi pentru: <<Modernizare infrastructura rutieră Piata Sudului>>”. 

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. 

 


