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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    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. 1989/C7/2109 
Data: 19.11.2015 

 
Prin contestaţia nr. 820/26.10.2015, înregistrată la C.N.S.C. cu nr. 

20662/26.10.2015, formulată de către S.C. AEG TEHNOLOGY S.R.L., cu 
sediul în Galaţi, str. Oţelarilor nr. 25, bl. D9E, mezanin, biroul 2, jud. 
Galaţi, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul 
J17/1211/2002, având C.I.F. RO 15080180, reprezentată legal prin 
împuternicit Dulea Gabriela, împotriva comunicării rezultatului procedurii 
nr. 13079/19.10.2015, primită în data de 20.10.2015, emisă de către 
COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII, cu sediul în Bucureşti, Piaţa 
Naţiunilor Unite nr. 9, bl. 107, tronson 2, sector 5, cod poştal 050121, 
având C.I.F. RO 14273221, în calitate de autoritate contractantă, în 
cadrul procedurii de atribuire, prin cerere de oferte, a contractului de 
achiziţie publică de lucrări având ca obiect „Proiectare şi execuţie lucrări 
pentru obiectivul de investiţii « Construire Centru Cultural Mitropolit 
Iacob Putneanu l, Mânăstirea Putna, sat Putna, comuna Putna, judeţul 
Suceava »”, cod CPV 45210000-2 - Lucrări de construcţii de clădiri 
(Rev.2), se solicită următoarele:  

-anularea comunicării rezultatului procedurii nr. 
13079/19.10.2015; 

-anularea deciziei/raportului de evaluare finală prin care oferta 
depusă de S.C. AEG TEHNOLOGY S.R.L. a fost declarată inacceptabilă; 

-obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertei depusă de 
S.C. AEG TEHNOLOGY S.R.L. de la momentul procesului-verbal 
intermediar prin care aceasta a fost declarată inacceptabilă, refacerea 
clasamentului în concordanţă cu ofertele depuse şi cu prevederile legale, 
întocmirea unui nou raport al procedurii şi transmiterea comunicărilor 
aferente. 

Procedura de soluţionare în faţa Consiliului s-a desfăşurat în scris. 
 

În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 
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DECIDE: 

 
Admite excepţia lipsei de interes a contestatorului S.C. AEG 

TEHNOLOGY S.R.L., invocată din oficiu. 
Respinge contestaţia formulată de către S.C. AEG TEHNOLOGY 

S.R.L., cu sediul în Galaţi, str. Oţelarilor nr. 25, bl. D9E, mezanin, biroul 
2, jud. Galaţi, în contradictoriu cu COMPANIA NAŢIONALĂ DE 
INVESTIŢII, cu sediul în Bucureşti, Piaţa Naţiunilor Unite nr. 9, bl. 107, 
tronson 2, sector 5, cod poştal 050121, ca lipsită de interes. 

Obligatorie. 
Împotriva prezentei decizii, se poate formula plângere, în termen 

de 10 zile de la comunicare. 
 

 


