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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 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. 1851/C2/1897 
Data: 30.10.2015 

 
Prin contestaţia nr. 2599/28.09.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 18611/28.09.2015, 
formulată de S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L., cu sediul în 
municipiul Slobozia, str. Brăilei, nr. 1, judeţul Ialomiţa, înmatriculată la 
O.R.C. sub nr. J21/275/2006, având CIF 18741783, reprezentată legal 
prin administrator Dragomir Corneliu şi împuternicit prin Director General 
Ing. Dipl. Micşa Ion Sorin, împotriva rezultatului procedurii, comunicat 
prin adresa nr. 8857/22.09.2015, emisă de către COMUNA COGEALAC 
(PRIMARIA COMUNEI COGEALAC), cu sediul în comuna Cogealac, Str. 
Gării nr. 30, judeţul Constanţa, în calitate de autoritate contractantă, în 
cadrul procedurii de atribuire, prin „cerere de oferte” offline, având ca 
obiect „Execuţie de lucrări aferente proiectului «MODERNIZARE ŞI 
REABILITARE DRUMURI ÎN SAT TARIVERDE ŞI SAT COGEALAC, COMUNA 
COGEALAC, JUDEŢUL CONSTANŢA – LOT A, B, C, F, G, H, J»”, cod CPV 
45233129-6, tip de finanţare: alte fonduri, s-a solicitat:  
„În principal: 
1. ANULAREA Comunicării privind rezultatul procedurii nr. 8857/ 
22.09.2015, comunicată subscrisei în data de 22.09.2015 şi a raportului 
procedurii ca o consecinţă a anulării deciziei autorităţii contractante 
privind rezultatul procedurii de atribuire; 
2. ANULAREA deciziei prin care oferta depusă de către asocierea S.C. 
ALEX BUILDING S.R.L. şi S.C. DAF TRANS 2000 S.R.L. a fost desemnată 
câştigătoare; 
3. OBLIGAREA autorităţii contractante la reevaluarea ofertelor, precum şi 
la stabilirea ofertei câştigătoare prin aplicarea corectă a criteriului de 
atribuire menţionat în documentaţia de atribuire; 
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4. În temeiul prevederilor art. 278 alin. (8) din O.U.G. nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, obligarea autorităţii contractante 
la plata sumei de 2.208,00 lei, reprezentând contravaloarea cheltuielilor 
emiterii poliţei de asigurare nr. 0129794 din data de 28.09.2015, pentru 
constituirea garanţiei de bună conduită în condiţiile dispoziţiilor art. 2711 
din O.U.G. nr. 34/2006. 
În subsidiar: 
1. ANULAREA procedurii de atribuire, în temeiul art. 209 alin. (1) lit. a) 
din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.”. 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 

Respinge ca nefondată contestaţia formulată de către S.C. OYL 
COMPANY HOLDING AG S.R.L., în contradictoriu cu COMUNA COGEALAC 
(PRIMARIA COMUNEI COGEALAC). 

Dispune continuarea procedurii de atribuire în cauză. 
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 

dispoziţiile art. 280 alin. (3) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

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


