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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. 2005/C11/2289 
Data: 20.11.2015 

 
Prin contestaţia nr. 1162/17.11.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 22373/17.11.2015, 
formulată de SC INTRALPIN SRL, cu sediul în Hondol nr. 53, comuna 
Certeju de Sus, judeţul Hunedoara şi sediu ales pentru comunicarea 
actelor de procedură în Deva, str. Iuliu Maniu nr. 29, judeţul 
Hunedoara, având CUI 22727639, reprezentată prin Bîrsan Raluca 
Elena – Administrator, împotriva adresei nr. 11382/3/16.11.2015, 
reprezentând comunicarea rezultatului procedurii de achiziţie publică, 
emisă de către ORAŞUL TĂLMACIU, cu sediul în Nicolae Bălcescu nr. 
24, Tălmaciu, judeţul Sibiu,  în calitate de autoritate contractantă, în 
cadrul procedurii de cerere de oferte online, organizată în vederea 
atribuirii, contractului de lucrări, având ca obiect STRĂZI ŞI PODEŢE 
ÎN SAT TĂLMĂCEL ETAPA I - REABILITARE STRADA TĂLMĂCUŢ ÎN SAT 
TĂLMĂCEL, ORAŞ TĂLMACIU, JUDEŢUL SIBIU, cod CPV 45233220-7, 
s-a solicitat: 

- anularea raportului procedurii de atribuire şi a adreselor de 
comunicare a rezultatului procedurii; 

- obligarea autorităţii contractante la continuarea procedurii prin 
reevaluarea ofertei SC EDIFICE SRL, în ceea ce priveşte 
admisibilitatea acesteia, raportat la respectarea condiţiilor de 
participare, urmată de reluarea etapei de desemnare a ofertei 
câştigătoare. 

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 
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DECIDE: 
 
Respinge contestaţia formulată de SC INTRALPIN SRL, în 

contradictoriu cu ORAŞUL TĂLMACIU, pentru neconstituirea garanţiei 
de bună conduită şi dispune continuarea procedurii de achiziţie 
publică. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen 

de 10 zile de la comunicare. 
 


