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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 
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. 1997/C4/2129 
Data: 20.11.2015  

 
Prin contestaţia nr. 4386 din 22.10.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 20824 din 28.10.2015, 
înaintată de asocierea FCC CONSTRUCCION-AQUALIA-DEGREMONT, prin 
FCC CONSTRUCCION, în calitate de lider al asocierii, cu sediul în 
Barcelona, Calle Balmes nr. 36, PO Box 08007, Spania, având CIF 
A28/854727, formulată împotriva rezultatului procedurii emis de către 
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 291-293, 
sector 6, Bucureşti, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul 
procedurii de licitaţie restrânsă organizată în vederea atribuirii 
contractului având ca obiect „extinderea staţiei de epurare a apelor uzate 
şi construcţia incineratorului de nămol”, s-a solicitat: 

„- anularea solicitării de clarificări adresată de autoritate în cadrul 
celei de-a doua reevaluări a ofertei asocierii SC CONSTRUCŢII ERBAŞU 
SA - OTV INTERNATIONAL S.A.S.U. - OTV S.A.S.U. şi, pe cale de 
consecinţă, a răspunsului primit de la acest ofertant; 

- anularea parţială a raportului procedurii de atribuire nr. 
1940/12.10.2015, respectiv în ceea ce priveşte evaluarea ofertei 
asocierii SC CONSTRUCŢII ERBAŞU SA - OTV INTERNATIONAL S.A.S.U. - 
OTV S.A.S.U. drept admisibilă şi desemnarea acesteia drept câştigătoare 
a procedurii de atribuire şi a oricăror acte conexe subsecvente, inclusiv, 
dar fără a se limita la adresele de comunicare a rezultatelor procedurii de 
atribuire; 

- obligarea autorităţii contractante să reevalueze oferta asocierii SC 
CONSTRUCŢII ERBAŞU SA - OTV INTERNATIONAL S.A.S.U. - OTV 
S.A.S.U. (propunerea tehnică şi financiară) şi să desemneze oferta 
câştigătoare dintre ofertele admisibile, cu respectarea prevederilor 
legale”. 
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Prin cererea de intervenţie înregistrată la Consiliul Naţional de 

Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 21625 din 06.11.2015, formulată de 
asocierea SC CONSTRUCŢII ERBAŞU SA - OTV INTERNATIONAL S.A.S.U. 
- OTV S.A.S.U., prin liderul asocierii SC CONSTRUCŢII ERBAŞU SA, cu 
sediul în Bucureşti, str. Nicolae G. Caramfil nr. 72, bl. XXIIA, ap. 1-2, 
sector 1, în calitate de ofertantă declarată câştigătoare a procedurii, a 
solicitat admiterea în principiu a acesteia, iar 

Pe cale de excepţie: 
- admiterea excepţiei inadmisbilităţii capătului de cerere privitor la 

anularea răspunsului asocierii Erbaşu-OTV şi respingerea acestei cereri 
ca inadmisbilă; 

- admiterea excepţiei autorităţii de lucru judecat cât priveşte 
contestaţia formulată, relativ la pretinsele motive de anulare a solicitării 
de clarificări adresată de autoritatea contractantă în cadrul celei de-a 
doua reevaluări, şi, pe cale de consecinţă, respingerea contestaţiei ca 
fiind intrată în autoritatea de lucru judecat; 

- admiterea excepţiei autorităţii de lucru judecat cât priveşte 
contestaţia formulată, relativ la pretinsele motive invocate în cadrul 
secţiunii 5.3 din contestaţie şi în cadrul anexei nr. 16 la contestaţia 
formulată şi pe cale de consecinţă respingerea contestaţiei ca fiind 
intrată în autoritate de lucru judecat. 

Pe fond, se solicită: 
- respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei formulată; 
- menţinerea, ca temeinic şi legal, a rezultatului procedurii de 

atribuire, prin care oferta asocierii Erbaşu - OTV a fost declarată 
câştigătoare. 
 

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

 
DECIDE: 

 
   În temeiul art. 278 alin. (2), (4) şi (6) 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, cu modificările şi completările ulterioare, 
admite în parte contestaţia formulată de asocierea FCC CONSTRUCCION-
AQUALIA-DEGREMONT, prin FCC CONSTRUCCION, în contradictoriu cu 
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, şi dispune anularea în parte a raportului 
procedurii nr. DPA:1940/12.10.2015 (în partea dedicată acordării 
punctajelor pentru factorii de evaluare şi stabilirea ofertei câştigătoare) 
şi a actelor subsecvente acestuia. Obligă autoritatea contractantă la 
continuarea procedurii de atribuire prin reevaluarea ofertei asocierii 
CONSTRUCŢII ERBAŞU SA - OTV INTERNAŢIONAL SASU - OTV SASU 
conform motivării de mai jos, în termen de 15 zile de la data primirii 
prezentei. 
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   Respinge ca nefondat capătul de cerere privind reevaluarea 
propunerii tehnice şi financiare a asocierii SC CONSTRUCŢII ERBAŞU SA 
- OTV INTERNATIONAL S.A.S.U. - OTV S.A.S.U.. 
   Admite exceţia autorităţii de lucru judecat a motivelor invocate în 
cadrul secţiunii 5.3 din contestaţie şi în cadrul anexei nr. 16 la 
contestaţia formulată, invocată de intervenientă. 
   Respinge ca nefondate restul motivelor din cererea de intervenţie 
formulată de asocierea SC CONSTRUCŢII ERBAŞU SA - OTV 
INTERNATIONAL S.A.S.U. - OTV S.A.S.U. 
   Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006.  
   Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 
10 zile de la comunicare. 
 


