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 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; +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. 1960/C5/2072 
Data: 16.11.2015  

 
Prin contestaţia nr. 3794/21.10.2015, transmisă prin fax, 

înregistrată la Consiliu sub nr. 20334/21.10.2015 şi în original, 
înregistrată la Consiliu sub nr. 20432/22.10.2015, S.C. VALDEK IMPEX 
S.R.L., cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Benedek Elek nr. 
16/A, judeţul Covasna, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub 
nr. J14/1331/1994, având CIF RO 6832268, în calitate de lider al 
asocierii S.C. VALDEK IMPEX S.R.L. – S.C. FLASH LIGHTING S.R.L. – 
S.C. CONSULT CONSTRUCT S.R.L., a contestat decizia de anulare a 
procedurii pentru LOT 1 – „Modernizare str. Vasile Goldiş” şi LOT 2 – 
„Modernizare str. Tineretului”, comunicată prin adresa nr. 
58820/16.10.2015, emisă în cadrul procedurii de atribuire prin „cerere 
de oferte”, cu etapă finală de licitaţie electronică, a contractului de 
achiziţie publică de lucrări având ca obiect „Modernizare str. Vasile 
Goldiş, Tineretului din mun. Sfântu Gheorghe”, cod CPV 45233140-2 
(Rev.2), organizată de MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE, în calitate de 
autoritate contractantă, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 
Decembrie 1918 nr. 2, judeţul Covasna şi a solicitat anularea în tot a 
deciziei de anulare a procedurii de achiziţie publică comunicată prin 
adresa nr. 58820/16.10.2015, prin care oferta sa a fost declarată, în 
mod netemeinic şi nelegal, ca neconformă şi a actelor subsecvente 
acesteia, reluarea procedurii de atribuire şi stabilirea ofertei câştigătoare. 
 

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

 
DECIDE: 

 
Admite contestaţia formulată de S.C. VALDEK IMPEX S.R.L., cu 

sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Benedek Elek nr. 16/A, judeţul 
Covasna, în calitate de lider al asocierii S.C. VALDEK IMPEX S.R.L. – S.C. 
FLASH LIGHTING S.R.L. – S.C. CONSULT CONSTRUCT S.R.L., în 
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contradictoriu cu MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE, în calitate de 
autoritate contractantă, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 
Decembrie 1918 nr. 2, judeţul Covasna, anulează raportul procedurii 
înregistrat sub nr. 58818/16.10.2015 prin care s-a anulat procedura de 
atribuire pentru loturile 1 şi 2 şi obligă autoritatea contractantă, ca în 
termen de 10 zile de la comunicarea prezentei decizii, să reevalueze 
oferta contestatoarei depusă pentru lotul 1 şi lotul 2, conform celor 
reţinute în motivare. 

Dispune continuarea procedurii de atribuire cu aplicarea celor 
decise anterior. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 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. 


