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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; +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. 1367/C3/1595
Data: 08.04.2011

Prin contestaţia FN (fără număr de înregistrare la emitent), 
înregistrată la CNSC sub nr. 9870/05.04.2011, înaintată de SC 
MARIA SPORT EXPERT SRL, cu sediul în Deva, B-dul 22 Decembrie
bl. G, sc. D, ap. 15, judeţul Hunedoara, înmatriculată la Oficiul 
Registrului Comerţului sub numărul J20/296/2010, având CUI
26772616, reprezentată convenţional prin Societatea Civilă de 
Avocaţi „Florea & Asociaţii”, cu sediul ales pentru primirea 
corespondenţei şi pentru comunicarea tuturor actelor de procedură 
în Bucureşti, str. Maior Ion Racoţeanu nr. 8, et. 2, sector 3, telefon
021.326.51.70, fax 021.326.51.60, formulată împotriva rezultatului 
procedurii privitor la Lotul 5, ce i-a fost comunicat prin adresa nr. 
2984/25.03.2011, emis de către INSTITUTUL NAŢIONAL DE 
SĂNĂTATE PUBLICĂ, cu sediul în Bucureşti, str. Dr. Leonte 
Anastasievici nr. 1-3, sector 5, telefon 021.318.36.20, fax 
021.312.34.26, în calitate de autoritate contractantă în procedura,
licitaţie deschisă, organizată în vederea atribuirii contractului de 
furnizare având ca obiect „Articole şi echipament de sport”, 
defalcată pe loturi, cod CPV 37400000-2 – Articole şi echipament 
de sport (Rev. 2), s-a solicitat Consiliului anularea actului atacat şi 
stabilirea caracterului conform şi admisibil al ofertei sale. 

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

Respinge contestaţia, ca tardivă.
Dispune continuarea procedurii de atribuire.
Obligatorie.
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în 

termen de 10 zile de la comunicare.


