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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  +4 021 890 07 45   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. 1763/C3/1990 
Data: 19.10.2015  

 
Prin contestaţia nr. 755/09.10.2015, înregistrată la CNSC sub nr. 

19569/09.10.2015, aparţinând SC DIA TERMO INSTAL VEST SRL, cu 
sediul în Reşiţa, b-dul. Republicii, bl. 8, sc. 6, ap. 41, judeţul Caraş-
Severin, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. 
J11/22/2010, având CUI RO36432126, reprezentată prin Tuţă Aneta Ani 
- Administrator, înaintată împotriva rezultatului procedurii de atribuire 
nr. 3461/02.10.2015, întocmit de COMUNA BRÂNCENI (PRIMĂRIA 
COMUNEI BRÂNCENI), cu sediul în Brânceni, str. Principală nr. 104, cp 
147035, judeţul Teleorman, în calitate de autoritate contractantă în 
procedura, cerere de oferte, organizată în vederea atriburii unui contract 
de achiziţie publică având ca obiect „Construire grup sanitar şi centrală 
termică la şcoala cu cls. I – VIII comuna Brânceni, judeţul Teleorman”, 
cu invitaţie de participare nr. 377326/31.07.2015, s-a solicitat Consiliului 
reconsiderarea ofertei depuse de SC DIA TERMO INSTAL VEST SRL, 
ţinând cont că autoritatea contractantă nu a specificat despre ce contract 
de lucări este vorba cerând doar prezentarea unui contract care să 
certifice faptul că ofertantul îndeplineşte cerinţa minimă din 
documentaţia de atribuire – punctul III.2.3. a) – Capacitatea tehnică 
şi/sau profesională, cerinţa nr. 1. 

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 
Respinge contestaţia formulată de SC DIA TERMO INSTAL VEST 

SRL, pentru neconstituirea garanţiei de bună conduită şi dispune 
continuarea procedurii de atribuire.  

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

 


