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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. 1351/C3/1557
Data: 08.04.2011

Prin contestaţia FN (fără număr de înregistrare la emitent), 
înregistrată la CNSC sub nr. 9625/04.04.2011, înaintată de SC 
RUTEXPERT SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Govodarva nr. 11, 
sector 6, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul
J40/7495/2002, având CUI 14810821, telefon 031.426.48.22, fax
021.413.54.76, reprezentată legal prin Elena Diaconu – Director 
Executiv, formulată împotriva răspunsului la solicitarea de clarificări 
nr. 252/01.04.2011 (implicit a fişei de date a achiziţiei şi caietului 
de sarcini), emis de INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE 
DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ ŞI INGINERIE NUCLEARĂ „HORIA 
HULUBEI”, cu sediul în Măgurele, str. Reactorului nr. 30,  judeţul
Ilfov, telefon/fax 021.404.23.18, în calitate de autoritate 
contractantă în procedura, cerere de oferte, organizată în vederea 
atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect „Realizare 
proiect tehnic, detalii de execuţie şi documentaţie tehnică pentru 
lucrările de reabilitare a: Lotul 1 - căilor de acces spre Staţia de 
Tratare a Deşeurilor Radioactive, căilor de acces aferente zonei 
controlate şi zonei supravegheate, platforme, canale exterioare de 
colectare a apelor menajere şi pluviale; Lotul 2 - depozitelor 
intermediare şi depozitului metalic din incinta Staţiei de Tratare a 
Deşeurilor Radioactive”, cod CPV 71322000-1 – Servicii de 
proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice (Rev. 2), s-a 
solicitat Consiliului suspendarea procedurii de atribuire în cauză, 
obligarea autorităţii contractante la modificarea documentaţiei de 
atribuire aferente Lotului 1, precum şi la stabilirea unui nou termen 
de depunere a ofertelor.
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În baza documentelor depuse de părţi,
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

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.


