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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, + 4 021.8900745  www.cnsc.ro 
 

În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din O.U.G. 
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. 1983/C2/2132, 2201 
Data: 19.11.2015 

 
Prin contestaţia nr. 1370/27.10.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 20842/28.10.2015, 
formulată de către S.C. ALMATAR TRANS S.R.L., cu sediul în satul 
Cozieni, comuna Cozieni, str. Principală, nr. 155, judeţul Buzău, 
înregistrată la O.R.C. sub nr. J10/525/2000, având Cod Unic de 
Înregistrare RO 13573930, reprezentată convenţional prin Cabinet 
avocat Sorin Sava Tarara, cu adresa de corespondenţă în comuna Tg. 
Vechi, satul Zalhana, str. Conductelor nr. 7, judeţul Prahova, a 
contestat actul administrativ nr. 11555/23.10.2015, reprezentând 
comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire, emis de către 
COMPANIA NAŢIONALĂ ADMINISTRAŢIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. 
CONSTANŢA, în calitate de autoritate contractantă, cu sediul în 
localitatea Agigea, str. Ecluzei Agigea nr. 1, judeţul Constanţa, în cadrul 
procedurii de atribuire, prin „cerere de oferte” procedura offline fază 
finală de licitaţie electronică, a acord-cadrului de achiziţie publică de 
furnizare  având ca obiect „Achiziţie combustibil lichid uşor tip 3 STAS 
54-80 sau echivalent”, cod CPV 09100000-0, tip de finanţare: „Alte 
fonduri”, s-a solicitat: anularea actului contestat şi reevaluarea 
ofertelor, cu luarea în considerare şi a ofertei noastre”. 
 Prin contestaţia nr. 121/06.11.2015, înregistrată la Consiliul sub 
nr. 21581/06.11.2015, formulată de S.C. SELTIPRO GRUP S.R.L., cu 
sediul în localitatea Oneşti, bd. Oituz nr. 35/4, judeţul Bacău, 
înregistrată la ORC sub nr. J04/1042/2011, împotriva rezultatului 
procedurii, comunicat prin adresa nr. 11551 din 23.10.2015, emisă de 
COMPANIA NAŢIONALĂ ADMINISTRAŢIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. 
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CONSTANŢA, în cadrul aceleiaşi proceduri, s-a solicitat: anularea 
deciziei de stabilire a ofertei câştigătoare şi a comunicării nr. 11551 din 
23.10.2015 privind rezultatul procedurii, procedura de atribuire a 
contractului de achiziţie publică având ca obiect furnizarea de 
combustibil lichid uşor, comunicată subscrisei în data de 02.11.2015; 
anularea raportului procedurii ca o consecinţă a anulării deciziei de 
stabilire a ofertei câştigătoare; obligarea autorităţii contractante la 
reevaluarea ofertei depuse de S.C. SELTIPRO GRUP S.R.L., Oneşti în 
special al ofertei tehnice, de la etapa verificării admisibilităţii şi 
conformităţii acesteia, până la declararea, ca fiind conform, a caietului 
de sarcini. 
 În temeiul art. 273 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificările şi completările ulterioare, cele două contestaţii au fost 
conexate. 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 

Respinge excepţia invocată de către autoritatea contractantă faţă 
de contestaţia formulată de către S.C. SELTIPRO GRUP S.R.L. 

Admite contestaţia formulată de către S.C. ALMATAR TRANS 
S.R.L., în contradictoriu cu COMPANIA NAŢIONALĂ ADMINISTRAŢIA 
CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANŢA. 

Admite în parte contestaţia formulată de către S.C. SELTIPRO 
GRUP S.R.L., în contradictoriu cu COMPANIA NAŢIONALĂ 
ADMINISTRAŢIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANŢA. 

Anulează raportul procedurii şi adresele de comunicare a 
rezultatului procedurii, ca acte subsecvente ale raportului procedurii. 

Obligă autoritatea contractantă, ca în termen de 10 zile de la 
primirea deciziei Consiliului, să reanalizeze şi să reevalueze ofertele 
depuse de contestatori, cu respectarea celor precizate în motivare şi a 
dispoziţiilor legale. 

Respinge ca inadmisibil capătul de cerere, din contestaţia 
formulată de către S.C. SELTIPRO GRUP S.R.L., privind declararea 
ofertei contestatorului ca fiind conformă. 

Dispune continuarea procedurii de atribuire, cu respectarea celor 
decise anterior. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 alin. (1) şi (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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