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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 cu modificări şi completări prin Legea nr. 
337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul 
adoptă următoarea 

 

 

DECIZIE 

Nr. .../.../... 
Data: ... 

 
Prin contestaţia nr. 5737, transmisă prin mijloace electronice (e-

mail) la data de 02.11.2015, înregistrată la Consiliul Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 21236/03.11.2015, formulată de ..., 
cu sediul în ......judeţul ..., înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului cu nr. ..., având CUI ..., reprezentată prin ...– Manager 
General, împotriva adresei nr. 51507/26.10.2015, reprezentând 
comunicarea rezultatului procedurii de achiziţie publică, emisă de 
către ..., cu sediul în ..., în calitate de autoritate contractantă, în 
cadrul procedurii de licitaţie deschisă offline, cu etapă finală de licitaţie 
electronică, organizată în vederea atribuirii, pe loturi, a contractului de 
furnizare, având ca obiect ROBINETE ŞI VANE: LOT 1 - ... ŞI LOT 2- 
ROBINETE DN400 ANSI 300, ACŢIONATE ELECTRIC, SUPRATERAN 
NECESARE ADAPTARE LA TEREN A LINIILOR DE MĂSURARE PRIN 
PROIECTUL SCADA LA NODUL TEHNOLOGIC ..., cod CPV 42131000-6, 
cu referire la lotul nr. 1, s-a solicitat: 

- suspendarea procedurii de atribuire pentru lotul 1; 
- reluarea procedurii de achiziţie publică, în condiţiile existenţei 

unei documentaţii tehnice clare, corecte şi complete. 
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: 
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Respinge contestaţia formulată de ..., cu sediul în ......judeţul ..., 
în contradictoriu cu ..., cu sediul în ..., pentru neconstituirea garanţiei 
de bună conduită şi dispune continuarea procedurii de achiziţie 
publică.
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Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen 

de 10 zile de la comunicare. 
 

MOTIVARE 
 

În  luarea deciziei, s-au avut în  vedere următoarele: 
Prin contestaţia depusă, ..., în calitate de ofertantă la procedura 

de licitaţie deschisă offline, cu etapă finală de licitaţie electronică, 
organizată de către autoritatea contractantă ..., în vederea atribuirii 
pe loturi, a contractului de furnizare, având ca obiect ROBINETE ŞI 
VANE: LOT 1 - ... ŞI LOT 2- ROBINETE DN400 ANSI 300, ACŢIONATE 
ELECTRIC, SUPRATERAN NECESARE ADAPTARE LA TEREN A LINIILOR 
DE MĂSURARE PRIN PROIECTUL SCADA LA NODUL TEHNOLOGIC ..., 
iniţiată prin publicarea în sistemul electronic de achiziţii publice (SEAP) 
a anunţului de participare nr. .../18.08.2015, a criticat decizia 
autorităţii contractante privind declararea ofertei sale, pentru lotul 1, 
ca fiind neconformă. 

Prin adresa nr. 11368/.../.../04.11.2015, Consiliul a solicitat 
contestatoarei, să comunice, până la data de ..., ora 12:00, în copie, 
dovada constituirii garanţiei de bună conduită conform art. 2711 din 
OUG nr. 34/2006, confirmarea transmiterii sau depunerii originalului 
dovezii la autoritatea contractantă, potrivit art. 2711 alin. (3) din 
acelaşi act normativ, dovada transmiterii contestaţiei către ..., precum 
şi confirmarea primirii acesteia, în conformitate cu art. 271 alin. (1) şi 
alin. (3) din ordonanţa de urgenţă. 

 
Până la data emiterii prezentei decizii, contestatoarea nu a 

răspuns solicitării Consiliului. 
Din examinarea materialului probator administrat, aflat la 

dosarul cauzei, Consiliul reţine următoarele: 
Procedura de licitaţie deschisă offline, cu etapă finală de licitaţie 

electronică, a fost iniţiată de ..., în calitate de autoritate contractantă, 
în vederea atribuirii pe loturi, a contractului de furnizare, având ca 
obiect ROBINETE ŞI VANE: LOT 1 - ... ŞI LOT 2- ROBINETE DN400 
ANSI 300, ACŢIONATE ELECTRIC, SUPRATERAN NECESARE ADAPTARE 
LA TEREN A LINIILOR DE MĂSURARE PRIN PROIECTUL SCADA LA 
NODUL TEHNOLOGIC ..., prin publicarea în sistemul electronic de 
achiziţii publice (SEAP) a anunţului de participare nr. .../18.08.2015. 
Potrivit acestuia, criteriul de atribuire aplicat a fost „preţul cel mai 
scăzut”, valoarea estimată a contractului, fiind de 459.000 lei, fără 
TVA, lotul 1 având o valoare estimată de 64.000 lei, fără TVA. 

Prin adresa nr. 11368/.../.../04.11.2015, Consiliul a solicitat 
contestatoarei, să comunice, până la data de ..., ora 12:00, în copie, 
dovada constituirii garanţiei de bună conduită conform art. 2711 din 
OUG nr. 34/2006, confirmarea transmiterii sau depunerii originalului 
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dovezii la autoritatea contractantă, potrivit art. 2711 alin. (3) din 
acelaşi act normativ, dovada transmiterii contestaţiei către ..., precum 
şi confirmarea primirii acesteia, în conformitate cu art. 271 alin. (1) şi 
alin. (3) din ordonanţa de urgenţă. 

Până la data emiterii prezentei decizii, contestatoarea nu a 
răspuns solicitării Consiliului. 

Din analiza documentelor aflate la dosarul cauzei, Consiliul reţine 
că prezenta contestaţie, formulată de ..., nu este însoţită de garanţia 
de bună conduită prevăzută de art. 2711 din O.U.G. nr. 34/2006. 

Având în vedere cele mai sus-menţionate, Consiliul constată că 
neconstituirea garanţiei de bună conduită, este sancţionată prin 
dispoziţiile art. 2711 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, cu respingerea 
acesteia. 

Întrucât, contestatoarea nu s-a conformat dispoziţiilor legale 
imperative de constituire a garanţiei de bună conduită, contestaţia sa 
nu poate fi soluţionată, iar în temeiul dispoziţiilor art. 278 alin. (1), 
coroborate cu prevederile art. 2711 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, 
Consiliul va respinge contestaţia formulată de ..., în contradictoriu cu 
autoritatea contractantă ..., pentru neconstituirea garanţiei de bună 
conduită,   iar în temeiul dispoziţiilor art. 278 alin. (6) din O.U.G. nr. 
34/2006, va dispune continuarea procedurii de achiziţie publică. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 alin. (3) din O.U.G. nr. 34/2006. 

Fără pronunţare asupra fondului cauzei. 
 
 

PREŞEDINTE COMPLET, 
... 

  
  
  
  

MEMBRU COMPLET, MEMBRU COMPLET, 
... ... 
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Redactată în 4 (patru) exemplare, conţine 4 (patru) pagini. 


