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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. 2012/C11/2265 
Data: 23.11.2015 

 
Prin contestaţia nr. 1347 din 16.11.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 22189 din 16.11.2015, 
SC SUDOCOR VMV SRL, cu sediul social în Făgăraş, str. Negoiu nr. 1, 
judeţul Braşov, având CIF 15164966, atribut fiscal RO, a contestat 
adresa nr. 53837 din 06.11.2015, reprezentând comunicarea 
rezultatului procedurii de licitaţie deschisă desfăşurată prin utilizarea 
parţială a mijloacelor electronice (offline, cu etapă finală de licitaţie 
electronică), organizată de SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT 
GAZE NATURALE TRANSGAZ SA MEDIAŞ, cu sediul în Piaţa Cl. Motaş 
nr. 1, Mediaş, judeţul Sibiu, în calitate de autoritate contractantă, în 
vederea atribuirii, pe loturi, a contractului de furnizare, având ca 
obiect INSTALAŢII DE ODORIZARE, coduri CPV 42993200-5 – 
Instalaţie de dozare (Rev. 2), 35113300-2 – Instalaţii de siguranţă 
(Rev. 2), cu referire la lotul 2 – Instalaţie de odorizare automată de 
joasă presiune P=< 6 bar ? Q= - 100.000 Nm3/h.  

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 
 

DECIDE: 
 
Respinge contestaţia formulată de SC SUDOCOR VMV SRL, cu 

sediul în Făgăraş, str. Negoiu nr. 1, judeţul Braşov, în contradictoriu 
cu SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE 
TRANSGAZ SA MEDIAŞ, cu sediul în Piaţa Cl. Motas nr. 1, Mediaş, 
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judeţul Sibiu, 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. 
 


