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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. 2001/C4/2112 
Data: 20.11.2015  

 
 

Prin contestaţia nr. 1036/26.10.2015, înregistrată la Consiliu sub nr. 
20677/26.10.2015, depusă de către SC EOL FACILITY SRL, cu sediul în 
Bucureşti, şos. Pantelimon nr. 247, bl. 54, sc. A, et. 15, ap. 85, cam. 1, 
sector 2, reprezentată convenţional prin SCA „PREDOI ŞI ASOCIAŢII” cu 
sediul procesual ales în Bucureşti, str. Clucerul Udricani nr. 18, et. 4, sector 
3, formulată împotriva adresei nr. 17486/19.10.2015 reprezentând 
comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, emisă de către 
MUNICIPIUL AIUD, în calitate de autoritate contractantă, cu sediul în Aiud, 
str. Cuza Vodă nr. 1, judeţul Alba, în cadrul procedurii de „cerere de oferte” 
online, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări, având 
ca obiect „Locuinţe sociale, str. Hotar, Municipiul Aiud – rest de executat” 
cod CPV 54211000-9, s-a solicitat:  
- anularea adresei de comunicare a rezultatului procedurii nr. 
17486/19.10.2015,  
- obligarea autorităţii contractante la reluarea procedurii de atribuire şi la 
reevaluarea ofertelor depuse.    

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 

În temeiul art. 278 alin. (2) şi (4) 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, cu modificările şi 
completările ulterioare, admite contestaţia formulată de SC EOL FACILITY 
SRL, în contradictoriu cu MUNICIPIUL AIUD, anulează raportul procedurii şi 
comunicările privind rezultatul procedurii şi  dispune reevaluarea ofertei 
depuse de SC VASINCA SRL, de la etapa verificării îndeplinirii cerinţelor de 
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calificare, prin raportare la cerinţele de calificare stabilite în documentaţia 
de atribuire.  

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.  

Măsurile dispuse vor fi aduse la îndeplinire într-un termen de 
maximum 15 zile de la comunicarea prezentei. 

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 
zile de la comunicare. 

 


