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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 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. 1764/C11/1834/1848 

Data: 19.10.2015 
  

Pe rolul CNSC au fost înregistrate sub nr. 18085/21.09.2015 şi nr. 
18157/21.09.2015, contestaţiile formulate de SC ACETI SRL şi SC 
ENERGOMONTAJ SA, referitoare la procedura de atribuire, prin „cerere 
de oferte offline”, a contractului de achiziţie publică de lucrări, având ca 
obiect: SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA 
TROIANU, JUDEŢUL TELEORMAN, cod CPV 45232150-8, organizată de 
autoritatea contractantă COMUNA TROIANUL (PRIMĂRIA COMUNEI 
TROIANUL), cu sediul în Comuna Troianul, cod poştal 147415, judeţul 
Teleorman.  
 Prin contestaţia nr. 881/21.09.2015, înregistrată la CNSC sub nr. 
18085/21.09.2015, formulată de SC ACETI SRL, cu sediul în Slatina, str. 
Artileriei nr. 2, judeţul Olt, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului 
cu nr. J28/205/1998, având CUI RO 1514255, reprezentată legal prin 
Roşoga Romeo – Administrator şi convenţional prin SOCIETATEA CIVILĂ 
DE AVOCAŢI „PREDOI ŞI ASOCIAŢII”, cu sediul profesional în Bucureşti, 
str. Clucerul Udricani nr. 18, et. 4, sector 3, împotriva adresei nr. 
2589/16.09.2015, reprezentând comunicarea rezultatului procedurii, 
emisă de autoritatea contractantă COMUNA TROIANUL (PRIMĂRIA 
COMUNEI TROIANUL), s-au solicitat următoarele: 
  - anularea adresei de comunicare a rezultatului procedurii nr. 
2589/16.09.2015, prin care i s-a adus la cunoştinţă că oferta sa a fost 
declarată neconformă; 
 - obligarea autorităţii contractante la reluarea procedurii şi la 
reevaluarea ofertelor depuse. 
 Prin contestaţia nr. 6575/21.09.2015, înregistrată la Consiliu sub 
nr. 18157/21.09.2015, formulată de SC ENERGOMONTAJ SA, cu sediul în 
Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 103 – 105, sector 1, cod poştal 
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010561, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. 
J40/136/1991, având CIF RO1555468, reprezentată legal prin Horia 
Ştefănescu – Director General şi Tudorel Sibianu – Director Economic, 
împotriva adresei nr. 2590/16.09.2015, reprezentând comunicarea 
rezultatului procedurii, emisă de autoritatea contractantă COMUNA 
TROIANUL (PRIMĂRIA COMUNEI TROIANUL), s-au solicitat următoarele: 
 - admiterea, în tot, a contestaţiei sale; 
 - anularea adresei nr. 2590/16.09.2015, reprezentând comunicarea 
rezultatului procedurii de achiziţie publică; 
 - anularea deciziei de atribuire emisă de către autoritatea 
contractantă a contractului către asocierea SC GENERAL INVEST SRL; 
 - anularea proceselor verbale de evaluare a ofertelor, a rezultatului 
procedurii şi a tuturor actelor subsecvente acestuia; 
 - obligarea autorităţii contractante la reluarea procedurii de 
atribuire prin reanalizarea ofertelor depuse, în cadrul procedurii, în 
raport de decizia Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi 
stabilirea ofertei câştigătoare cu respectarea prevederilor legale în 
materia achiziţiilor publice. 
 Conform prevederilor art. 273 alin. (1) din OUG nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, contestaţiile ce fac obiectul 
dosarelor nr. 1834/2015 şi nr. 1848/2015, au fost conexate pentru a se 
pronunţa o soluţie unitară, deoarece sunt formulate în cadrul aceleiaşi 
proceduri de atribuire. 
 

În  baza legii şi documentelor depuse de părţi, 
 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
DECIDE: 

 
Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de SC ACETI SRL, 

prin SOCIETATEA CIVILĂ DE AVOCAŢI „PREDOI ŞI ASOCIAŢII”, în 
contradictoriu cu autoritatea contractantă COMUNA TROIANUL 
(PRIMĂRIA COMUNEI TROIANUL). 

Admite contestaţia formulată de SC ENERGOMONTAJ SA, în  
contradictoriu cu autoritatea contractantă COMUNA TROIANUL 
(PRIMĂRIA COMUNEI TROIANUL). 

Anulează raportul procedurii nr. 2587/16.05.2015, în partea 
dedicată SC ENERGOMONTAJ SA şi actele subsecvente acestuia, inclusiv 
adresa de comunicare a rezultatului procedurii. 

Obligă autoritatea contractantă la reevaluarea ofertei SC 
ENERGOMONTAJ SA, de la etapa de evaluare a propunerilor tehnice, 
aplicarea criteriului de atribuire şi stabilirea rezultatului procedurii, în 
termen de 10 zile de la primirea deciziei, cu respectarea celor din 
motivare, a documentaţiei procedurii şi a legislaţiei în materia achiziţiilor 
publice.  
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Comunicările privind rezultatul procedurii se vor transmite 
operatorilor economici implicaţi cu respectarea termenului legal.   

Dispune continuarea procedurii de atribuire în  cauză. 
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în  termen de 

10 zile de la comunicare. 
 


