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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
C. N. S. C. 

Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Bucureşti, 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 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. 1858/C5/1956/1967 
Data:02.11.2015 

 
Prin contestaţia nr. 646/05.10.2015, transmisă prin mijloace 

electronice (e-mail), înregistrată la Consiliu sub nr. 19147/06.10.2015 şi 
ulterior, în original, înregistrată la Consiliu sub nr. 19218/06.10.2015, 
S.C. ABC-CON INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul în municipiul Botoşani, 
str. Calea Naţională nr. 233, judeţul Botoşani, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului sub nr. J07/226/2008, având CIF RO 23617561, 
în calitate de lider al asocierii S.C. ABC-CON INTERNATIONAL S.R.L. – 
S.C. BODO INVEST S.R.L., a contestat actul administrativ nr. 
12032/01.10.2015, reprezentând comunicarea rezultatului procedurii, 
precum şi actul administrativ nr. 4895L/30.09.2015, reprezentând 
înştiinţarea privind prelungirea perioadei de reevaluare a ofertelor, emise 
în cadrul procedurii de atribuire prin „cerere de oferte”, a contractului de 
achiziţie publică de lucrări având ca obiect „Proiectare, execuţie lucrări şi 
asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiţii: 
«Sală de sport cu tribună 180 locuri – Liceul Teoretic Ion Neculce, str. 
Cuza Vodă nr. 65, Târgu Frumos, judeţul Iaşi»”, cod CPV: 45212200-8 
(Rev.2), iniţiată de COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII, în calitate de 
autoritate contractantă, cu sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Naţiunile 
Unite nr. 9, bl. 107, Tronson 2, sector 5 şi a solicitat anularea 
comunicării rezultatului procedurii nr. 12032/01.10.2015 şi anularea 
efectelor adresei nr. 4895L/30.09.2015 şi pe cale de consecinţă, 
anularea desemnării ca fiind câştigătoare a ofertei asocierii S.C. Grup 
Construcţii Est S.A. – S.C. Abv Total S.R.L., obligarea autorităţii 
contractante la reluarea procedurii cu respectarea dispoziţiilor legale în 
vigoare în materia achiziţiilor publice, a prevederilor documentaţiei de 
atribuire şi a Deciziei CNSC nr. 1122/C1/951 din 15.07.2015, în sensul 
de a se întocmi raportul procedurii ţinându-se cont doar de ofertele 
admisibile, obligarea autorităţii contractante la finalizarea procedurii într-
un termen rezonabil în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile în 
vigoare în materia achiziţiilor publice şi cu prevederile documentaţiei de 
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atribuire, precum şi cu respectarea principiilor consacrate de art. 2 alin. 
(2) din OUG nr. 34/2006.  

În cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire s-a depus contestaţia nr. 
5108/06.10.2015, transmisă prin mijloace electronice (e-mail), 
înregistrată la Consiliu sub nr. 19216/06.10.2015 şi ulterior, în original, 
înregistrată la Consiliu sub nr. 19279/07.10.2015, prin care S.C. 
CONCAS S.A., cu sediul în municipiul Buzău, str. Transilvaniei nr. 163, 
judeţul Buzău, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. 
J10/25/1991, având CUI 1153932, în calitate de lider al asocierii S.C. 
CONCAS S.A. – S.C. TECON S.R.L., a contestat actul administrativ nr. 
12033/ 01.10.2015, reprezentând comunicarea rezultatului procedurii şi 
a solicitat, în principal, anularea deciziei prin care oferta sa a fost 
respinsă, anularea Raportului procedurii şi a tuturor actelor subsecvente 
acestuia, inclusiv a deciziei prin care a fost declarată câştigătoare oferta 
depusă de asocierea S.C. Grup Construcţii Est S.A. – S.C. Aev Total 
Proiect S.R.L., obligarea autorităţii contractante la reluarea procedurii de 
achiziţie, cu reevaluarea doar a ofertelor depuse anterior deciziei nr. 
1122/C1/951/15.07.2015 a C.N.S.C., cu respectarea dispozitivului 
acestei decizii, precum şi la stabilirea ofertei câştigătoare, din rândul 
ofertelor declarate ca fiind admisibile, iar în subsidiar, obligarea 
autorităţii contractante la emiterea oricărui act sau la dispunerea oricărei 
alte măsuri ce va fi apreciată de Consiliul ca fiind necesară pentru 
remedierea actelor ce afectează procedura de atribuire. 
 

În baza dispoziţiilor legale aplicabile, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
DECIDE:  

 
 Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de S.C. ABC-CON 
INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul în municipiul Botoşani, str. Calea 
Naţională nr. 233, judeţul Botoşani, în calitate de lider al asocierii S.C. 
ABC-CON INTERNATIONAL S.R.L. – S.C. BODO INVEST S.R.L., în 
contradictoriu cu COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII, în calitate de 
autoritate contractantă, cu sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Naţiunile 
Unite nr. 9, bl. 107, Tronson 2, sector 5. 

Admite excepţia invocată din oficiu şi respinge ca lipsită de interes 
contestaţia formulată de S.C. CONCAS S.A., cu sediul în municipiul 
Buzău, str. Transilvaniei nr. 163, judeţul Buzău, în calitate de lider al 
asocierii S.C. CONCAS S.A. – S.C. TECON S.R.L. 

Dispune continuarea procedurii de atribuire. 
Prezenta decizie este obligatorie pentru autoritatea contractantă, în 

conformitate cu dispoziţiile art. 280 alin. (1) 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. 


