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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 

SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

C. N. S. C. 
Bucureşti, Str.Stavropoleos nr.6, sector 3, România, CP 030084, CIF 20329980, 
Tel. +4 021 3104641,  Fax. +4 021 3104642, +4 021 8900745 www. cnsc.ro 

 

În conformitate cu prevederile art. 266 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. 1821 / C6 / 2033 
Data: 29.10.2015 

 
Prin contestaţia nr. 576/14.10.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 19878/14.10.2015, 
formulată de S.C. BRAMCO CONRECOM S.R.L., cu sediul social în 
comuna Măneciu, str. Tabla-Butii nr. 248, judeţul Prahova, având CUI 
17040670, reprezentată legal prin Mazdrac Simona, împotriva 
rezultatului procedurii de atribuire, comunicat cu adresa nr. 04.1.2/171 
din 08.10.2015, de către CENTRUL NAŢIONAL DE CALIFICARE ŞI 
INSTRUIRE FEROVIARĂ - CENAFER, cu sediul în Bucureşti, Calea Griviţei 
nr. 343, sector 1, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul 
procedurii de atribuire, prin cerere de oferte offline, a contractului de 
achiziţie publică de lucrări având ca obiect „Reabilitare şi modernizare 
clădire CENAFER – corp vechi din Calea Griviţei nr. 343, sector 1, 
Bucureşti”, cod CPV 45453000-7 lucrări de reparaţii generale şi de 
renovare (Rev.2), se solicită „obligarea autorităţii contractante de a 
considera oferta S.C. BRAMCO CONRECOM S.R.L. admisibilă şi de a 
anula adresa nr. 04.1.2/171/08.10.2015”. 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 

Admite, în parte, contestaţia formulată de către S.C. BRAMCO 
CONRECOM S.R.L., cu sediul social în comuna Măneciu, str. Tabla-Butii 
nr. 248, judeţul Prahova, în contradictoriu cu CENTRUL NAŢIONAL DE 
CALIFICARE ŞI INSTRUIRE FEROVIARĂ - CENAFER, cu sediul în 
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Bucureşti, Calea Griviţei nr. 343, sector 1, şi anulează procesul verbal de 
evaluare nr. 04.1.2/164/2015 şi actele sale subsecvente. 

Obligă autoritatea contractantă ca, în termen de 15 zile de la 
primirea deciziei, să procedeze la reevaluarea ofertelor cu respectarea 
dispoziţiilor legale în vigoare în materia achiziţiilor publice, în mod 
deosebit, în partea ce reglementează tratamentul ofertelor cu preţ 
aparent neobişnuit de scăzut. 

În acelaşi termen, autoritatea contractantă va proceda la emiterea 
raportului procedurii în forma şi conţinutul reglementate de art. 213 din 
OUG nr. 34/2006 şi Ordinul preşedintelui ANRMAP nr. 302/2011, precum 
şi la informarea operatorilor economici implicaţi în procedura de atribuire 
despre rezultatul reevaluării ofertelor. 

Respinge, ca inadmisibil, capătul de cerere de „obligare a autorităţii 
contractante de a considera oferta S.C. BRAMCO CONRECOM S.R.L. 
admisibilă”. 

Dispune continuarea procedurii de atribuire. 
Obligatorie.  
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 

10 zile de la comunicare. 
 


