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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. 1814/C8/1952 
Data: 28.10.2015  

 
Prin contestaţia FN, înregistrată la CNSC sub nr. 

19110/05.10.2015, formulată de SC AM PROJECT DESIGN & 
CONSULTING SRL, lider al Asocierii AM PROJECT DESIGN & CONSULTING 
SRL – SMART TECHNOLOGY RESEARCH & CONSULTING SRL cu sediul în 
Bucureşti, str. Petru Rareş nr. 26-28, etaj 1, ap. 3, sector 1, având CUI 
3070727, reprezentată de Adriana Cristina Mihalcea – Administrator, 
împotriva rezultatului procedurii comunicat prin adresa nr. 
24168/29.09.2015 de către ADMINISTRAŢIA REZERVAŢIEI BIOSFEREI 
DELTA DUNĂRII, cu sediul în Tulcea, str. Portului nr. 34 A, judeţul 
Tulcea, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii, cerere 
de oferte, organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect 
„Actualizarea şi completarea Studiului de fezabilitate - Sisteme de 
securizare a zonelor strict protejate şi reabilitarea sistemului de 
semnalizare (Conservarea Biodiversităţii Ariilor Strict Protejate din cadrul 
Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării) care va fi redenumit sub titulatura 
Sistem Integrat de Monitorizare a zonelor Strict Protejate”, cod CPV: 
71320000-7 – Servicii de concepţie tehnică (Rev. 2), iniţiată prin 
publicarea în SEAP a invitaţiei de participare nr. 374234/22.05.2015, s-a 
solicitat Consiliului următoarele:  

- anularea deciziei autorităţii contractante de desemnare a 
ofertantului câştigător SC EXPERT ONE RESEARCH SRL, cu preţul de 
125.000 lei, fără TVA şi a actelor subsecvente; 

- obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertelor depuse, 
admisibile, cu respectarea specificului achiziţiei, a obiectului acesteia şi a 
legislaţiei în vigoare;  
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- obligarea autorităţii contractante la emiterea unui nou raport de 
evaluare şi la comunicarea către ofertanţi a deciziei; 

- în subsidiar, în măsura în care aceste măsuri de remediere nu 
mai sunt posibile, să anuleze procedura de atribuire. 

Prin cererea de intervenţie principală nr. 3325/08.10.2015, 
înregistrată la CNSC cu nr. 19526/09.10.2015, formulată de către SC 
EXPERT ONE RESEARCH SRL, cu sediul în Bucureşti, Splaiul 
Independenţei, nr. 319G, Atrium House, etaj 3, sector 6, înmatriculată la 
Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/6206/2009, având CUI RO 
14730293, reprezentată legal prin Gabriel Gaitanaru, s-au solicitat 
următoarele:  

- încuviinţarea, în principiu, a cererii de intervenţie principală, 
având în vedere prevederile art. 61 alin. (2) din Noul Cod de Procedură 
Civilă; 

- în subsidiar, în situaţia în care Consiliul va aprecia ca fiind 
inadmisibilă cererea de intervenţie principală, admiterea prezentei cereri 
ca o intervenţie accesorie, în interesul autorităţii contractante, în sensul 
prevăzut de art. 61 alin. (3) din Noul Cod de Procedură Civilă; 

- pe fondul cauzei, respingerea, ca neîntemeiată, a contestaţiei 
formulată de SC AM PROJECT DESIGN & CONSULTING SRL şi menţinerea 
în vigoare a comunicării rezultatului procedurii, a raportului procedurii şi 
a tuturor actelor subsecvente acestora, aceste documente fiind încheiate 
cu respectarea tuturor prevederilor legale în materie. 

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE 
 

Admite, în principiu cererea de intervenţie formulată de SC EXPERT 
ONE RESEARCH SRL.  

Admite contestaţia formulată de SC AM PROJECT DESIGN & 
CONSULTING SRL în contradictoriu cu ADMINISTRAŢIA REZERVAŢIEI 
BIOSFEREI DELTA DUNĂRII şi anulează rezultatul procedurii consemnat 
în raportul procedurii de atribuire nr. 24163/29.09.2015 şi în actele 
subsecvente acestuia. Obligă autoritatea contractantă la continuarea 
procedurii de achiziţie publică, în termen de maxim 10 zile de la 
primirea prezentei decizii, cu reevaluarea ofertei prezentate de SC 
EXPERT ONE RESEARCH SRL şi solicitarea unei noi justificări a preţului 
aparent neobişnuit de scăzut, conform prezentei motivări. 

Respinge ca nefondată cererea de intervenţie formulată de SC 
EXPERT ONE RESEARCH SRL. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 

10 zile de la comunicare. 
 


