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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE  A  CONTESTAŢIILOR 

 
C. N. S. C. 

Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084 
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. 1929/C3/1953 
Data: 11.11.2015 

 
Prin contestaţia nr. 340/05.10.2015, înregistrată la CNSC sub nr. 

19115/05.10.2015, aparţinând SC CON TED COMPANY SRL, cu sediul în 
satul Luna Cetăţuii, str. Livezilor nr. 2, comuna Ciurea, judeţul Iaşi, 
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J22/771/2009, având 
CUI RO25407817, reprezentată legal prin Brînză Andreea - administrator, 
înaintată împotriva comunicării rezultatului procedurii nr. 5314/28.09.2015, 
emisă de COMUNA BĂLŢAŢI (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂLŢAŢI), cu 
sediul în comuna Bălţaţi, cp 707025, judeţul Iaşi, în calitate de autoritate 
contractantă în procedura, cerere de oferte offline cu etapă finală de 
licitaţie electronică, organizată în vederea atribuirii contractului de lucrări 
având ca obiect „Reparaţii capitale la şcoala cu clasele I-VIII Bălţaţi, 
comuna Bălţaţi, judeţul Iaşi”, cu invitaţie de participare nr. 
378162/20.08.2015, s-a solicitat Consiliului anularea comunicării 
rezultatului procedurii nr. 5314/28.09.2015, a raportului procedurii şi a 
actelor subsecvente, obligarea autorităţii contractante la reevaluarea 
ofertelor care au fost întocmite fără luarea în considerare a clarificării nr. 
4825/04.09.2015, postată în SEAP în data de 06.09.2015 ora 11:33, şi 
declararea ofertei câştigătoare doar dintre ofertele admisibile. 

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 

Admite contestaţia depusă de SC CON TED COMPANY SRL. 
Anulează raportul procedurii în partea dedicată ofertei SC CON TED 

COMPANY SRL, precum şi adresele de comunicare a rezultatului procedurii 
de achiziţie publică, ca acte subsecvente ale raportului procedurii. 

Obligă autoritatea contractantă ca, în termen de 15 zile de la primirea 
deciziei Consiliului, să reanalizeze oferta depusă de SC CON TED COMPANY 
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SRL, cu respectarea dispoziţiilor legale şi a celor evocate în motivare. 
Dispune continuarea procedurii de achiziţie publică, cu respectarea 

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

zile de la comunicare. 
 


