
 
1 

CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 
C. N. S. C. 

Str. Stavropoleos nr.6 Sector 3, Bucureşti, 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 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. 58s/47C10/519 
Data: 14.04.2015  

 
Prin contestaţia nr. 259/08.04.2015 înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 5411/08.04.2015, 
depusă de către S.C.M. MUNCA SI ARTA, cu sediul în Piteşti, str. 
Exerciţiu nr. 210B, judeţul Argeş, având Cod Unic de Înregistrare 
128604, formulată împotriva comunicării rezultatului procedurii nr. 
A1147/03.04.2015 emisă de MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE – 
U.M. 01225 PITEŞTI, cu sediul în Piteşti, str. Trivale nr. 16Bis, 
judeţul Argeş, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul 

procedurii de „cerere de oferte”, în vederea atribuirii acordului-cadru 
de furnizare având ca obiect „Achiziţia serviciului de spălătorie şi 
curăţătorie uscată”, cod CPV 98310000-9, s-a solicitat:  

- anularea acesteia şi a actelor subsecvente; 
- dispunerea de măsuri de remediere în sensul obligării 

autorităţii contractante la reevaluarea documentelor de eligibilitate 
ale ofertantului clasat pe primul loc, sub aspectul conformităţii cu 
cerinţele fişei de date – cap. III.2.1.a) şi la continuarea procedurii de 
atribuire cu respectarea deciziei CNSC; 

- suspendarea procedurii în temeiul art. 275¹ din OUG nr. 
34/2006, până la emiterea deciziei CNSC. 

Prin prezenta urmează a fi soluţionată cererea prin care S.C.M. 
MUNCA SI ARTA a solicitat suspendarea derulării procedurii de 
atribuire până la soluţionarea cauzei pe fond, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 275¹ din OUG nr. 34/2006. 

 
În baza prevederilor legale aplicabile, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 

 

 

http://www.cnsc.ro/
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DECIDE:  

 
 În temeiul prevederilor art. 2751 din OUG nr. 34/2006 Consiliul 
respinge cererea de suspendare a procedurii formulată de către 
S.C.M. MUNCA SI ARTA. 
 Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen 
de 5 zile de la comunicare. 

 


