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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 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 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. 1369/C8/1601
Data: 08.04.2011

     Prin contestaţia nr. 3915 din 05.04.2011, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 9904 din 05.04.2011, 
formulată de S.C. Oil Depol Service S.R.L., cu adresa de corespondenţă 
în Constanţa, B-dul Aurel Vlaicu nr. 123A, judeţul Constanţa, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J13/2042/1998, CUI 
RO 10969841, împotriva documentaţiei de atribuire, emisă de către 
C.N. Aeroporturi Bucureşti S.A. cu sediul în Otopeni, str. Calea 
Bucureştilor nr. 224E, judeţul Ilfov, în calitate de autoritate 
contractantă, în cadrul procedurii de licitaţie deschisă organizată în 
vederea atribuirii unui acord cadru privind „Servicii de curăţare a 
depunerilor de cauciuc şi vopsea, depuse/aplicate pe suprafeţele 
pistelor, căilor de rulare şi platformelor de îmbarcare-
debarcare/staţionare/parcare aeronave ale AIHCB şi AIBB-AV”, s-a 
solicitat admiterea contestaţiei şi revizuirea cerinţelor fişei de date a 
achiziţiei şi a caietului de sarcini prim amendarea articolelor contestate.
     Procedura de soluţionare în faţa Consiliului s-a desfăşurat în scris.

În baza legii şi a documentelor depuse de părţi,

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

DECIDE:

În baza art. 278 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, ia act de 
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renunţarea la contestaţia depusă de S.C. Oil Depol Service S.R.L., în 
contradictoriu C.N. Aeroporturi Bucureşti S.A..

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


