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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, 
Consiliul adoptă următoarea 
 

DECIZIE 
Nr. 1984/C2/2157 
Data: 19.11.2015 

 
Prin contestaţia nr. 1073/02.11.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 21181/02.11.2015, 
formulată de S.C. PHOENIX TRANSBAC S.R.L., lider al Asocierii  S.C. 
PHOENIX TRANSBAC S.R.L. - S.C. AURORA INCONSTRUCT S.R.L., cu 
sediul în Bacău, str. Izvoarele, nr. 52, jud. Bacău, înmatriculată la O.R.C. 
sub nr. J04/1147/2011, având CIF: 29289382, împotriva rezultatului 
procedurii, comunicat prin adresa nr. 26830/28.10.2015, emisă de 
ADMINISTRAŢIA REZERVAŢIEI BIOSFEREI DELTA DUNĂRII, în calitate de 
autoritate contractantă, cu sediul în Tulcea, str. Portului, nr. 34 A, jud. 
Tulcea,cod poştal cod 820243, având CIF: 3722040, în cadrul procedurii 
de atribuire, prin „cerere de ofertă”, a contractului de achiziţie publică de 
lucrări, având ca obiect „Construcţii şi montare panouri semnalizare-
informare trasee turistice şi foişoare de observaţie”, cod CPV 45223210-
1, finanţat prin Programul Operaţional pentru Pescuit - POP, s-a solicitat: 
„1. Anularea rezultatului procedurii de atribuire – comunicat prin adresa 
nr. 26830/28.10.2015, prin care oferta Asocierii a fost considerată 
inacceptabilă, conform art. 36 alin. (1) lit. f) din H.G. nr. 925/2006 cu 
toate modificările şi completările ulterioare. 
2. Anularea tuturor actelor subsecvente emise de Autoritatea 
Contractantă şi Comisia de evaluare, privind rezultatul procedurii şi 
obligarea Autorităţii Contractante la reevaluarea ofertei subscrisei, de la 
etapa evaluării admisibilităţii acesteia. 
3. Obligarea Autorităţii Contractante la stabilirea unui nou raport al 
procedurii, cu respectarea prevederilor legale şi a fişei de date a achiziţiei, 
precum şi a documentaţiei de atribuire.” 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 
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DECIDE: 
 

Admite contestaţia formulată de S.C. PHOENIX TRANSBAC S.R.L., în 
contradictoriu cu ADMINISTRAŢIA REZERVAŢIEI BIOSFEREI DELTA 
DUNĂRII şi anulează raportul procedurii de atribuire şi comunicările 
privind rezultatul procedurii. 
 Obligă autoritatea contractantă la reevaluarea ofertelor şi stabilirea 
rezultatului procedurii, în termen de 10 zile de la primirea deciziei, cu 
respectarea celor din motivare, a documentaţiei de atribuire şi a 
dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice. 

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

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. 


