
 1

 

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, +40218900745  www.cnsc.ro 

 
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. 1920/C3/2059 
Data:  11.11.2015  

 
 

Prin contestaţia nr. 953/19.10.2015, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 20167/19.10.2015, 
înaintată de SC EUROMATERIA SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Wilhelm 
Filderman nr. 18, Parter, sector 3, înmatriculată la Oficiul Registrului 
Comerţului sub nr. J40/1846/2015, având CUI 33204171, lider al 
Asocierii SC Euromateria SRL - SC Rico SRL - SC Princer SA reprezentată 
legal prin Mihai Răzvan Gheorghe – Administrator şi convenţional prin 
SCA „Ceparu şi Irimia”, cu sediul ales pentru comunicarea actelor de 
procedură în Bucureşti, str. Dr. Grigore Romniceanu nr. 3C, sector 5, 
formulată împotriva rezultatului procedurii ce i-a fost comunicat prin 
adresa nr. 12400/07.10.2015, emis de COMPANIA NAŢIONALĂ DE 
INVESTIŢII, cu sediul în Bucureşti, Piaţa Naţiunile Unite nr. 9, bl. 107, 
Tronson 2, cp 050121, sector 5, în calitate de autoritate contractantă în 
procedura, licitaţie deschisă cu etapă finală de licitaţie electronică, 
organizată în vederea atribuirii unui contract de lucrări având ca obiect 
„Întocmirea fazelor de proiectare PT+DTAC+DE, asistenţă tehnică a 
proiectantului şi execuţie lucrări aferente obiectivului de investiţie 
Consolidare şi restaurare Cazino Constanţa", cu anunţ de participare nr. 
159314 publicat în SEAP în 08.05.2015, s-a solicitat Consiliului: 

- „anularea deciziei prin care oferta subscrisei a fost respinsă ca 
inacceptabilă şi neconformă, ce ne-a fost comunicată prin adresa nr. 
12.400/07.10.2015; 

- anularea măsurii de anulare a procedurii de atribuire; 
- anularea în parte a raportului procedurii şi a actelor subsecvente 

acestuia, respectiv în partea care vizează evaluarea ofertei subscrisei şi 
măsura anulării procedurii de atribuire; 
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- obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertei subscrisei 
de la etapa verificării admisibilităţii şi luarea unei decizii în conformitate 
cu prevederile legale care guvernează atribuirea contractelor de achiziţii 
publice”. 
 

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

 
DECIDE: 

 
Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de SC EUROMATERIA 

SRL.   
Prezenta decizie este obligatorie, în conformitate cu dispoziţiile art. 

280 alin. (3) din OUG nr. 34/2006, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

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


