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În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) 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, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea 

 
 

DECIZIE 
Nr. 1778/C2/2052 
Data: 20.10.2015 

 
Prin contestaţia nr. 901/16.10.2015, înregistrată la Consiliul Naţional 

de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 20100/16.10.2015, formulată de 
către S.C. BAUELEMENTE S.R.L., cu sediul în Comuna Ariceştii Rahtivani, 
sat Ariceştii Rahtivani, str. Bruxelles nr. 877A, Corp A, et. 1, cam. 12, 
judeţul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. 
J29/2731/2006, având CUI RO 19582996, împotriva documentaţiei de 
atribuire, respectiv a Clarificărilor nr. 1 şi 3 transmise de către COMPANIA 
NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA S.A., 
în calitate de autoritate contractantă, cu sediul în cu sediul în Municipiul 
Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, în cadrul procedurii de 
atribuire, prin „licitaţie deschisă” a contractului de achiziţie publică de 
furnizare având ca obiect „Achiziţia şi transportul parapetelor rigide 
prefabricate din beton”, cod CPV 34928110-2 – Parapete rutiere (Rev.2), 
60100000-9 – Servicii de transport rutier (Rev.2) sursa de finanţare: 
„Cofinanţare”, s-a solicitat: „anularea dispoziţiilor privind Lăţimea şi 
Înălţimea de bază a parapetelor rigide prefabricate de beton, atât pentru 
parapetele de beton tip H2 clasa de protecţie ridicată cât şi pentru 
parapetele de beton clasa de protecţie normală N2; obligarea autorităţii 
contractante să modifice cerinţele tehnice privind Lăţimea şi înălţimea de 
bază a parapetelor rigide prefabricate de beton tip N2 şi H2 în sensul 
respectării principiilor liberei concurenţe şi tratamentului egal pentru a se 
asigura accesul nerestricţionat în procedură al operatorilor economici; 
obligarea autorităţii contractante la plata cheltuielilor efectuate de 
contestator în cursul soluţionării prezentei contestaţii; suspendarea 
procedurii de achiziţie publică până la soluţionarea fondului cauzei”. 
 

În baza documentelor depuse de părţi, 
 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
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DECIDE: 

 
În baza art. 2711 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, 
cu modificările şi completările ulterioare, respinge contestaţia formulată de 
S.C. BAUELEMENTE S.R.L. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

 


