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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.1553/C10/1598,1618 
Data:16.09.2015  

 
 
Prin contestaţia nr. 986/18.08.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 15668/18.08.2015, 
depusă de către SC KRANZ EUROCENTER SRL, cu sediul în municipiul 
Piteşti, str. Craiovei nr. 92, bl. V1, et. D1, judeţul Argeş, având număr 
de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului J03/861/2005 şi Cod Unic 
de Înregistrare 17542146, formulată împotriva adresei nr. 
15483/13.08.2015 reprezentând comunicarea rezultatului procedurii, 
emisă de către ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI, în calitate de 
autoritate contractantă, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Domniţa 
Ancuţa nr. 1, sector 1, în cadrul procedurii de cerere de oferte, pentru 
atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări, având ca obiect 
„Proiectare şi execuţie lucrări de consolidare şi modernizare Pod Mihai 
Bravu”, cod CPV 71322300-4, s-a solicitat: 

- anularea în parte a raportului procedurii; 
- anularea tuturor actelor subsecvente raportului procedurii, 

implicit anularea deciziei prin care autoritatea contractantă a declarat 
oferta sa "neconformă"; 

- anularea adresei nr. 15483/13.08.2015, prin care i s-a comunicat 
rezultatul procedurii; 

- reevaluarea ofertei sale prin prisma considerentelor din 
contestaţie. 

Prin contestaţia nr. 699/18.08.2015, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 15918/18.08.2015, 
depusă de către ASTALDI SPA, cu sediul în Roma (Italia), Via Giulio 
Vincenzo Bona nr. 65-00156, având cod unic de înregistrare 
00398970582, în calitate de lider al asocierii ASTALDI SPA – ASTALROM 
SA, cu sediul procesual ales la SCPA CEPARU ŞI IRIMIA, în municipiul 
Bucureşti, str. Dr. Grigore Romniceanu nr. 3C, sector 5, formulată 
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împotriva adresei nr. 15485/13.08.2015 reprezentând comunicarea 
rezultatului procedurii, emisă de către ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR 
BUCUREŞTI, în calitate de autoritate contractantă, cu sediul în municipiul 
Bucureşti, str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, în cadrul procedurii de 
cerere de oferte, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de 
lucrări, având ca obiect „Proiectare şi execuţie lucrări de consolidare şi 
modernizare Pod Mihai Bravu”, cod CPV 71322300-4, s-a solicitat: 

- anularea deciziei prin care oferta sa a fost respinsă ca 
neconformă, ce i-a fost comunicată prin adresa nr. 15485/13.08.2015; 

- obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertei sale de la 
etapa verificării ofertei tehnice şi financiare; 

- anularea măsurii de anulare a procedurii de atribuire; 
- anularea în parte a raportului procedurii şi a actelor subsecvente 

acestuia, respectiv în partea care vizează evaluarea ofertei sale şi 
măsura anulării procedurii de atribuire. 

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 dispoziţiilor 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 excepţia invocată de 
autoritatea contractantă referitoare la neconstituirea de către 
contestatorul SC KRANZ EUROCENTER a garanţiei de bună conduită în 
conformitate cu prevederile art. 2711 din OUG nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare.     

În temeiul dispoziţiilor art. 278 alin. (5) şi (6) din O.U.G. 
nr.34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, respinge ca 
nefondate contestaţiile formulate de către SC KRANZ EUROCENTER SRL, 
respectiv de către ASTALDI SPA în contradictoriu cu ADMINISTRAŢIA 
STRĂZILOR BUCUREŞTI şi mentine decizia de anulare a procedurii. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 alin. (3) 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. 

 
 


