CONSILIUL NAŢIONAL DE
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
C. N. S. C.
Str. Stavropoleus 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.1923/C10/1951
Data: 11.11.2015
Prin contestaţia nr. 210/02.10.2015 înregistrată la Consiliul
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 19100/05.10.2015,
depusă de către SC ECO BAU-PARC SRL, cu sediul în municipiul
Timişoara, str. Gavril Muzicescu nr. 105-107/U, judeţul Timiş, având
Număr de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului J35/219/2011 şi
Cod Unic de Înregistrare 28015923, formulată împotriva adresei nr.
9103/30.09.2015, reprezentând comunicarea rezultatului procedurii,
emisă de ORAŞ GATAIA, în calitate de autoritate contractantă, cu sediul
în oraşul Gataia, str. Carpaţi nr. 106, judeţul Timiş, în cadrul procedurii
de cerere de oferte cu faza finală de licitaţie electronică, pentru
atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări având ca obiect
„MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 180 Km 0.00 m - Km 2.330 m,
ACCES DIN DC 178, ORAŞUL GATAIA, JUDEŢUL TIMIŞ”, cod CPV
45233140-2, s-a solicitat:
anularea raportului procedurii;
anularea comunicării privind rezultatul procedurii;
anularea tuturor actelor subsecvente derivate din raportul
procedurii şi din comunicarea rezultatului procedurii;
declararea ofertei sale ca fiind admisibilă.
În baza dispoziţiilor legale aplicabile,
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
DECIDE:
În temeiul dispoziţiilor art. 278 alin. (2), alin.(4) şi alin.(6) din
O.U.G. nr.34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, admite
contestaţia formulată de SC ECO BAU-PARC SRL în contradictoriu cu
ORAŞ GATAIA.
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Dispune anularea procesului-verbal de evaluare preliminară a
ofertelor – faza finală electronică nr. 8252/27.08.2015, anularea raportul
procedurii nr. 9099/30.09.2015 şi a tuturor comunicărilor subsecvente.
Dispune continuarea procedurii prin reevaluarea ofertei SC ECO
BAU-PARC SRL potrivit motivării prezentei şi, ulterior, reorganizarea
etapei finale de licitaţie electronică prin invitarea ofertelor admisibile
participante la procedură.
Termenul de aducere la îndeplinire a dispoziţiilor prezentei este de
10 zile de la comunicare.
Prezenta decizie este obligatorie pentru autoritatea contractantă, în
conformitate cu dispoziţiile art. 280 alin.(1) şi alin.(3) 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.
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