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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  +4 021 890 07 45   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. 1853/C8/1920 
Data: 02.11.2015  

 
Prin contestaţia nr. 573/28.09.2015, înregistrată la CNSC sub nr. 

18756/30.09.2015, formulată de SC ART CONSTRUCT 94 SRL, cu sediul în 
Bucureşti, str. Mărgeanului nr. 38, sector 5, având CUI RO5989257, 
reprezentată de Liviu Rotaru – Director General, împotriva rezultatului 
procedurii comunicat prin adresa nr. A 5882/21.09.2015 de către 
MINISTERUL APĂRĂRII - UNITATEA MILITARĂ 02547 BUCUREŞTI, cu sediul 
în Bucureşti, str. Sublocotenent Godeanu Constantin nr. 121-129, sector 1, 
în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii, cerere de oferte, 
organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect Proiectare şi 
execuţie de lucrări pentru obiectivul de investiţie imobiliară „Asfaltare 
suprafeţe supuse circulaţiei în cazarma 546 Otopeni”, cod proiect 
2008.4.546/1 Otopeni, cod CPV: 45233120-6 – Lucrări de construcţii de 
drumuri (Rev. 2), iniţiată prin publicarea în SEAP a invitaţiei de participare 
nr. 372564/15.04.2015, s-a solicitat Consiliului anularea documentului nr. A 
5882/ 21.09.2015, emis de autoritatea contractantă şi a tuturor actelor 
subsecvente acestuia, reevaluarea ofertelor declarate admisibile şi emiterea 
unui alt act prin care să se desemneze oferta câştigătoare în condiţiile 
impuse de OUG nr. 114/2011. 

Prin cererea de intervenţie FN, înregistrată la CNSC cu nr. 
20279/20.10.2015, formulată de către SC TEHCON EDILITARE & 
INFRASTRUCTURA SRL, cu sediul în Otopeni, Calea Bucureştilor nr. 224E, 
clădirea REAB, et. 1, camera 25, judeţul Ilfov, înmatriculată la Oficiul 
Registrului Comerţului sub nr. J23/2730/2008, având CUI RO24410946, 
reprezentată legal prin Victor Urdăreanu – Administrator şi convenţional prin 
av. Frăsineanu George s-a solicitat Consiliului respingerea contestaţiei 
depuse de SC ART CONSTRUCT 94 SRL. 
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În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 
cu majoritate de voturi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE 
 

Admite, în principiu, cererea de intervenţie formulată de SC TEHCON 
EDILITARE & INFRASTRUCTURA SRL. 
 Admite contestaţia formulată de SC ART CONSTRUCT 94 SRL, în 
contradictoriu cu MINISTERUL APĂRĂRII - UNITATEA MILITARĂ 02547 
BUCUREŞTI şi anulează rezultatul procedurii consemnat în raportul procedurii 
de atribuire şi adresele de comunicare, în partea ce priveşte evaluarea ofertei 
prezentate de SC TEHCON EDILITARE & INFRASTRUCTURA SRL. 

Obligă autoritatea contractantă la continuarea procedurii de atribuire în 
cauză, în termen de 10 zile de la comunicarea deciziei, conform prezentei 
motivări, cu reevaluarea ofertei depuse de SC TEHCON EDILITARE & 
INFRASTRUCTURA SRL.  

Respinge, ca nefondată cererea de intervenţie formulată de SC TEHCON 
EDILITARE & INFRASTRUCTURA SRL. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10 

zile de la comunicare. 
 


