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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.2884/316 C10/3360, 3365  

Data:17.11.2014  
 

Prin contestaţia nr. FN/20.10.2014, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 28993/20.10.2014 
depusă de către IDECON SAU, în calitate de lider al asocierii IDECON 
SAU – SC TURNER CONSTRUCT SRL, cu sediul în Paseo Rosales 28 
Duplicado, Zaragoza, Spania, având număr de identificare fiscală 
A5004207, reprezentată convenţional prin Cabinet de Avocat Mario 
Antico cu sediul procesual ales în Bucureşti, Calea Floreasca nr. 60, 
et. 3, sector 1, formulată împotriva adresei nr. 2812/09.10.2014, 
reprezentând comunicarea rezultatului procedurii, emisă de către SC 
ECOAQUA SA CĂLĂRAŞI, în calitate de autoritate contractantă, cu 
sediul în Călăraşi, str. Progresul, bloc BBB, etaj 3, judeţul Călăraşi, 
în cadrul procedurii de „licitaţie deschisă”, pentru atribuirea 
contractului de achiziţie publică de lucrări, având ca obiect 
„Extinderea şi reabilitarea reţelelor de distribuţie şi a sistemului de 
canalizare inclusiv staţii de pompare apă uzată din aglomerarea 
Călăraşi”, coduri CPV  45231300-8, 45232150-8, 45232151-5, 
45232152-2, 45232400-6, s-a solicitat: 

- constatarea conformităţii ofertei asocierii IDECON SAU – 
SC TURNER CONSTRUCT SRL, în condiţiile îndeplinirii tuturor 
condiţiilor de calificare prestabilite; 

- anularea deciziei autorităţii contractante de respingere ca 
„neconformă" a ofertei asocierii, în considerarea nelegalităţii 
acesteia; 

- anularea deciziei autorităţii contractante prin care a 
desemnat ca ofertant câştigător SC HIDROCONSTRUCTIA SA; 

- obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertelor, 
cu reţinerea îndreptăţirii asocierii la declararea ofertei sale drept 
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„conformă", precum şi la aplicarea criteriului de atribuire asupra 
ofertelor astfel admisibile, cu consecinţa observării preţului cel mai 
scăzut pe care l-a ofertat asocierea.  
 Prin contestaţia nr. 2991/20.10.2014, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 29066/20.10.2014 
depusă de către SC CONIZ ROMARG SRL, cu sediul procesual ales în 
Piteşti, str. Calea Bucureşti nr. 34, bl. U5, Mezanin, judeţul Argeş, 
având număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului 
J03/2838/1993 şi Cod Unic de Înregistrare 5172139, formulată 
împotriva adresei nr. 2818/09.10.2014, reprezentând comunicarea 
rezultatului procedurii, emisă de către SC ECOAQUA SA CĂLĂRAŞI, 
în calitate de autoritate contractantă, cu sediul în Călăraşi, str. 
Progresul, bloc BBB, etaj 3, judeţul Călăraşi, în cadrul procedurii de 
„licitaţie deschisă”, pentru atribuirea contractului de achiziţie 
publică de lucrări, având ca obiect „Extinderea şi reabilitarea 
reţelelor de distribuţie şi a sistemului de canalizare inclusiv staţii de 
pompare apă uzată din aglomerarea Călăraşi”, coduri CPV  
45231300-8, 45232150-8, 45232151-5, 45232152-2, 45232400-6, 
s-a solicitat: 

- anularea rezultatului procedurii transmis prin adresa nr. 
2818/09.10.2014, respectiv anularea deciziei de respingere a ofertei 
ca inacceptabilă şi pe cea de desemnare a ofertei câştigătoare, ca 
fiind netemeinică şi nelegală; 

- obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertelor 
depuse de ofertanţii implicaţi în procedura de atribuire; 

- obligarea autorităţii contractante la plata sumei de 11.571 
lei reprezentând contravaloarea poliţei de asigurare aferentă 
constituirii garanţiei de bună conduită reglementată de art. 2711 din 
OUG nr. 34/2006. 
 În temeiul art. 273 alin. (1) din O.U.G. 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, cele două 
contestaţii au fost conexate. 
  

În baza prevederilor legale aplicabile, 
 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 

DECIDE:  
 
 În temeiul art. 278 alin. (1) teza a I-a din OUG nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, respinge excepţiile invocate 
de autoritatea contractantă referitoare la neprezentarea, de către 
contestatori, a garanţiei de bună conduită în condiţiile prevăzute de 
2711 din OUG nr. 34/2006. 
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În temeiul dispoziţiilor art. 278 alin. (2) din O.U.G. nr.34/2006 
cu modificările şi completările ulterioare, admite contestaţiile 
formulate de către IDECON SAU în calitate de lider al asocierii 
IDECON SAU – SC TURNER CONSTRUCT SRL şi de către SC CONIZ 
ROMARG SRL în contradictoriu cu SC ECOAQUA SA CĂLĂRAŞI. 

Consiliul dispune: 
- anularea deciziilor de respingere ca neconforme a ofertelor 

depuse de către asocierea IDECON SAU – SC TURNER CONSTRUCT 
SRL, respectiv de către SC CONIZ ROMARG SRL. 

- anularea raportului procedurii nr. 2803/08.10.2014 şi a 
tuturor comunicărilor subsecvente acestuia. 

În temeiul dispoziţiilor art. 278 alin. (4) şi (6) din O.U.G. 
nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, dispune 
continuarea procedurii, dupa îndeplinirea dispozitiilor de mai sus, 
prin stabilirea ofertelor admisibile potrivit celor cuprinse in 
motivarea prezentei şi, ulterior, prin desemnarea ofertei 
castigatoare potrivit criteriului de atribuire stabilit prin 
documentatie. 

În temeiul prevederilor art. 278 alin (8) din O.U.G. nr.34/2006, 
cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul obligă autoritatea 
contractantă la plata sumei de 11.571 lei către operatorul economic 
SC CONIZ ROMARG SRL, suma reprezentând cheltuieli efectuate de 
acesta în cursul soluţionării contestaţiei respectiv contravaloarea 
poliţei de asigurare aferentă constituirii garanţiei de bună conduită.  

Prezenta decizie este obligatorie pentru autoritatea 
contractantă, în conformitate cu dispoziţiile art. 280 alin. (1) din 
O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în 
termen de 10 zile de la comunicare. 
 

 


