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În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 
de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
Consiliul adoptă următoarea 

 
DECIZIE 

Nr. 1862/C11/2035 
Data: 03.11.2015 

 
Prin contestaţia nr. 430 din 14.10.2015, transmisă prin 

mijloace electronice (e-mail) la data de 14.10.2015, înregistrată la 
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 19914 din 
15.09.2015, formulată de SC ENOLA AUTO SRL, cu sediul social în 
Constanţa, str. Poporului nr. 68, judeţul Constanţa, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J13/998/2003, având CIF 
15246608, atribut fiscal RO, reprezentată de Resit Erdin – Director 
Tehnic, împotriva adresei nr. 32368 din 12.10.2015, reprezentând 
comunicarea rezultatului procedurii de achiziţie publică, emisă de 
către COMPANIA JUDEŢEANĂ APA SERV S.A. NEAMŢ, cu sediul în 
Piatra-Neamţ, str. Lt. Drăghescu nr. 20, judeţul Neamţ, cod poştal 
610125, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii 
de licitaţie deschisă, desfăşurată fără utilizarea mijloacelor 
electronice (offline, fără etapă finală de licitaţie electronică), 
organizată în vederea atribuirii contractului de furnizare, divizat pe 
loturi, având ca obiect „FURNIZARE ECHIPAMENTE SPECIALE ŞI 
UTILAJE”, coduri CPV 42990000-2 – Diverse utilaje cu utilizare 
specială (Rev.2), 71356300-1 – Servicii de suport tehnic (Rev.2), cu 
referire la Lotul nr. 3 – „Instalaţie tractabilă de curăţat canale cu jet 
de înaltă presiune”, s-a solicitat: 

- anularea adresei nr. 32368 din 12.10.2015; 
- constatarea conformităţii propunerii tehnice cu cerinţele 

caietului de sarcini şi continuarea participării la procedura de 
achiziţie publică. 

Procedura de soluţionare în faţa Consiliului s-a desfăşurat în 
scris. 
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În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
DECIDE: 

 
Admite, în parte, contestaţia depusă de SC ENOLA AUTO SRL, 

cu sediul social în Constanţa, str. Poporului nr. 68, judeţul 
Constanţa, în contradictoriu cu COMPANIA JUDEŢEANĂ APA SERV 
S.A. NEAMŢ, cu sediul în Piatra-Neamţ, str. Lt. Drăghescu nr. 20, 
judeţul Neamţ, cod poştal 610125. 

Anulează raportul procedurii pentru lotul 3, în partea dedicată 
ofertei depuse de SC ENOLA AUTO SRL, precum şi adresele de 
comunicare a rezultatului procedurii de achiziţie publică pentru acest 
lot, ca acte subsecvente ale raportului procedurii. 

Obligă autoritatea contractantă ca, în termen de 10 zile de la 
primirea deciziei Consiliului, să reanalizeze oferta depusă de SC 
ENOLA AUTO SRL pentru lotul 3, cu respectarea dispoziţiilor legale şi 
a celor evocate în motivare. 

Obligă autoritatea contractantă să comunice numai operatorilor 
economici implicaţi în procedura de atribuire, potrivit art. 206 alin. 
(11) din OUG nr. 34/2006, măsurile luate în baza prezentei decizii. 

Respinge, ca inadmisibil, capătul de cerere vizând constatarea 
ofertei contestatoarei ca fiind conformă, pentru motivele expuse în 
motivare. 

Dispune continuarea procedurii de achiziţie publică în ceea ce 
priveşte lotul 3, cu respectarea celor decise anterior. 

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

termen de 10 zile de la comunicare. 
 


