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       CONSILIUL NAŢIONAL DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

C. N. S. C. 
Str. Stavropoleos nr.6, Sectorul 3, Bucureşti, România, CP 030084, CIF 20329980 

Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 Fax. +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. 2000/C7/2062 
Data: 20.11.2015  

 
Prin contestaţia nr. 503/19.10.2015, înregistrată la Consiliul Naţional 

de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 20203/20.10.2015, formulată de 
către S.C. ROMFEREX IMPORT EXPORT S.R.L., cu sediul în sat Găvăneşti, 
comuna Baleşti, judeţul Gorj, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului cu nr. J18/176/2001, CUI RO 14060088, reprezentată de 
Lungan Ion Ovidiu, în calitate de administrator, împotriva adresei nr. 
7291/08.10.2015 privind comunicarea rezultatului procedurii de 
atribuire, emisă de către SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA 
S.A., cu sediul în Târgu Jiu, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, judeţul Gorj, 
în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de licitaţie 
deschisă, pe loturi – lotul 1 (Servicii de închiriere vehicule transport 
persoane cu şofer pt. UMC Jilţ Sud şi UMC Jilţ Nord), organizată în 
vederea încheierii acordului cadru, având ca obiect „Servicii de închiriere 
vehicule transport persoane cu şofer”, se solicită următoarele: 

- anularea raportului procedurii pentru lotul 1 şi a tuturor actelor 
subsecvente acestuia; 

- obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertei depusă de 
către S.C. DOGERIK TRANS S.R.L., declararea acesteia ca neconformă şi 
inacceptabilă, întocmirea unui nou raport al procedurii pentru lotul 1 şi 
stabilirea câştigătorului numai dintre ofertele admisibile; 

- accesul la dosarul achiziţiei publice, în temeiul art. 274 alin. (4) din 
O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

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

 



 2

DECIDE: 
 

Admite contestaţia formulată de către S.C. ROMFEREX IMPORT 
EXPORT  S.R.L., cu sediul în sat Găvăneşti, comuna Baleşti, judeţul Gorj, 
în contradictoriu cu SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A., 
cu sediul în  Târgu Jiu, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, judeţul Gorj.  

Anulează, în parte, raportul procedurii nr. 7282/08.10.2015, în 
partea ce priveşte menţiunile referitoare la oferta depusă de S.C. 
DOGERIK TRANS S.R.L., pentru Lotul 1, precum şi actele subsecvente 
acestuia.  

Obligă SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. ca, în 
termen de cel mult 10 zile de la primirea prezentei decizii, să reevalueze 
oferta depusă de S.C. DOGERIK TRANS S.R.L., pentru Lotul 1, cu luarea 
în considerare a celor precizate în motivare. 

Obligă SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. ca, în 
cadrul aceluiaşi termen dispus anterior, să comunice operatorilor 
economici încă implicaţi în procedura de atribuire, măsurile luate în baza 
prezentei decizii.  

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

de 10 zile de la comunicare. 
 


