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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    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: 1348 /C9/ 1316

Data: 08.04.2011

Pe rolul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a fost 
înregistrată sub nr. 8056/21.03.2011, contestaţia nr. 73/2011,
formulată de SC LIFE COURSES SRL, completată prin adresa nr. 
88/31.03.2011 înregistrată la CNSC sub nr. 9620/04.04.2011, cu sediul 
în Brădeşti, str. Dispensarului nr. 8, judeţul Dolj, înmatriculată la Oficiul 
Registrului Comerţului sub nr. J16/2398/2007, având CUI 22945161, 
reprezentată legal prin Potcovaru Daniela - Administrator, împotriva 
documentaţiei de atribuire, elaborată de CENTRUL REGIONAL DE 
FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR RÂMNICU VÂLCEA, cu sediul în 
Râmnicu-Vâlcea, Calea lui Traian nr. 98, judeţul Vâlcea, în calitate de 
autoritate contractantă, în procedura licitaţie deschisă organizată în 
vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect 
„Achiziţie servicii de formare profesională 2011”, cod CPV 80530000-8
Servicii de formare profesională (Rev. 2), s-a solicitat în principal, 
anularea procedurii de atribuire, iar în subsidiar, modificarea 
documentaţiei de atribuire, respectiv cap. V.4) „Capacitatea tehnică –
Informaţii privind personalul tehnic de specialitate şi de asigurarea 
calităţii”, în sensul eliminării cerinţelor referitoare la prezentarea de 
„copii după autorizaţiile eliberate de comisiile de autorizare judeţene 
pentru programele propuse de CRPFA Vâlcea, respectiv furnizorul de 
servicii să dovedească că este autorizat pentru cel puţin 50% dintre 
cursurile autorizate de CRPFA Vâlcea”.

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

În baza art. 271 alin. (1) coroborat cu art. 278 alin. (1) şi (5) din 
OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru 
considerentele cuprinse în motivare, respinge ca tardivă contestaţia 
formulată de SC LIFE COURSES SRL în contradictoriu cu CENTRUL 
REGIONAL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR RÂMNICU 
VÂLCEA.

Prezenta decizie este obligatorie conform prevederilor art. 280 alin. 
(3) din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 
10 zile de la comunicare.

                                


