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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. 1914/C8/1975 
Data: 10.11.2015  

 
      Prin contestaţia înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor sub nr. 19285/07.10.2015, formulată de SC EPTISA 
ROMANIA SRL, lider al Asocierii SC EPTISA ROMANIA SRL – EPTISA 
SERVICIOS DE INGENIERIA SL, cu sediul în Bucureşti, Şoseaua Dudeşti 
–Pantelimon nr. 42, corp A, etaj 5, sector 3, având CUI RO 16193331, 
reprezentată legal prin Ion Taina – director general şi convenţional prin 
Silviu Nedelcu - avocat, împotriva adresei de comunicare a rezultatului 
procedurii nr. 3162/25.09.2015, a raportului procedurii şi a celorlalte 
acte ce au stat la baza acestei comunicări, întocmite de SC AQUABIS SA, 
cu sediul în Bistriţa, str. Parcului nr. 1, judeţul Bistriţa-Năsăud, în calitate 
de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de licitaţie deschisă, 
organizată în vederea atribuirii contractului de servicii „Asistenţă tehnică 
pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire 
pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă 
uzată din judeţul Bistriţa-Năsăud, în perioada 2014-2020”, s-a solicitat 
Consiliului: 
- anularea adresei de comunicare a rezultatului procedurii nr. 
3162/25.09.2015, a raportului procedurii şi a celorlalte acte ce au stat la 
baza deciziei de declarare a ofertei sale ca necâştigătoare şi de atribuire 
a contractului către Asocierea TPF Cproject SRL – Compania de 
Consultanţă şi Asistenţă Tehnică (CCAT) – Getinsa-Payma SL; 
- obligarea autorităţii contractante la reluarea procedurii cu reevaluarea 
ofertei declarată câştigătoare; 
- accesul la dosarul achiziţiei, conform prevederilor art. 274 alin. (4) din 
OUG nr. 34/2006, cu posibilitatea completării ulterioare a contestaţiei, cu 
referiri la anumite aspecte reieşite din studiul dosarului. 

Prin cererea de intervenţie nr. CNMCO 989/13.10.2015, înregistrată 
la Consiliu cu nr. 19863/14.10.2015, formulată de TPF CPROJECT SRL, 
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lider al Asocierii TPF CPROJECT SRL – COMPANIA DE CONSULTANŢĂ ŞI 
ASISTENŢĂ TEHNICĂ (CCAT) – GETINSA-PAYMA SL, cu sediul în 
Bucureşti, str. Elev Ştefănescu nr. 6, bloc 463, etaj 3, ap. 23, sector 2, 
având CUI RO 26985401 şi număr de înregistrare la Oficiul Registrului 
Comerţului J40/5420/2010, reprezentată legal de Marian Ioan 
Constantinescu, s-a solicitat Consiliului: 
- încuviinţarea în principiu a cererii de intervenţie, formulată în temeiul 
art. 273 alin. (2) şi art. 279 din OUG nr. 34/2006, coroborate cu art. 61 
şi urm. din Codul de Procedură Civilă; 
- respingerea contestaţiei EPTISA ca nemotivată în fapt şi în drept, 
precum şi respingerea ca inadmisibile a eventualelor motivări în fapt şi în 
drept prin depunerea ulterioară de concluzii scrise; 
- constatarea admisibilităţii ofertei sale şi, pe cale de consecinţă, 
menţinerea ca temeinică şi legală a deciziei autorităţii contractante de 
declarare câştigătoare a ofertei sale; 
- accesul la dosarul cauzei, cu amânarea pronunţării unei decizii până la 
o dată ulterioară studierii dosarului, pentru a putea beneficia de dreptul 
de depune concluzii scrise, potrivit art. 275 alin. (6) din OUG nr. 
34/2006.  
 

În baza documentelor depuse de părţi, 
 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
DECIDE:  

 
Admite, în principiu, cererea de intervenţie formulată de TPF 

CPROJECT SRL. 
Respinge, ca nefondată excepţia inadmisibilităţii contestaţiei, 

invocată de intervenient. 
Respinge ca nefondată contestaţia formulată de SC EPTISA 

ROMANIA SRL, în contradictoriu cu SC AQUABIS SA şi dispune 
continuarea procedurii de atribuire.  

Admite cererea de intervenţie formulată de TPF CPROJECT SRL. 
Obligatorie. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 

zece zile de la comunicare. 
 


