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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE  

SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

C. N. S. C. 
Bucureşti, Str.Stavropoleos nr.6, sector 3, 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 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. 1922/ C6 /2064 
Data: 11.11.2015 

 
Prin contestaţia fără număr de înregistrare la emitent, înregistrată la 

C.N.S.C. sub nr.20226/20.10.2015, formulată de  S.C. ACI-AG S.R.L., cu 
sediul în Suceava, Str.Bistriţei nr.11, jud.Suceava, înregistrată la Registrul 
Comerţului sub nr.J33/868/1996, având CUI R08905099, reprezentată legal 
de Ignatescu Gabriel şi convenţional de avocat Spătaru Elena Simona, 
împotriva rezultatului procedurii de atribuire comunicat cu adresa 
nr.20683/14.10.2015, de către S.C. ACET S.A., cu sediul în Suceava, 
Str.Mihai Eminescu nr.5, jud.Suceava, în calitate de autoritate contractantă, 
în cadrul procedurii de atribuire, prin cerere de oferte, a contractului de 
lucrări având ca obiect „Reabilitare, modernizare, extindere şi mansardare 
sediu administrativ ACET Suceava”, s-a solicitat anularea adresei 
susmenţionate precum şi a raportului procedurii de atribuire în ceea ce 
priveşte stabilirea ofertei depusă de S.C. ACI-AG S.R.L. ca neconformă, 
anularea actelor care au precedat şi susţinut luarea deciziei de respingere, 
obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertei tehnice a S.C. ACI-
AG S.R.L., cu respectarea dispoziţiilor legale şi a documentaţiei de atribuire. 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 
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DECIDE 
 

Admite contestaţia formulată de S.C. ACI-AG S.R.L., cu sediul în 
Suceava, Str.Bistriţei nr.11, jud.Suceava, în contradictoriu cu S.C. ACET 
S.A., cu sediul în Suceava, Str.Mihai Eminescu nr.5, jud.Suceava, anulează 
raportul procedurii de atribuire nr.20682/14.10.2015 şi actele subsecvente 
acestuia. 

Dispune continuarea procedurii de atribuire cu evaluarea ofertelor, în 
termen de 10 zile de la primirea prezentei, în considerearea celor arătate în 
motivare. 

Obligatorie. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10 

zile de la comunicare. 
 


