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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. 2019/C8/2082 
Data: 23.11.2015  

 
Prin contestaţia nr. 2848/21.10.2015, înregistrată la CNSC sub nr. 

20412/22.10.2015, formulată de SC OYL COMPANY HOLDING AG SRL, 
cu sediul în Slobozia, str. Brăilei, nr. 1, judeţul Ialomiţa, înmatriculată la 
Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J21/275/2006, având CUI 
RO187841783, reprezentată legal de Dragomir Corneliu – Administrator, 
împotriva rezultatului procedurii comunicat prin adresa nr. 
10108/16.10.2015 de către COMUNA CUMPĂNA JUDEŢUL CONSTANŢA, 
cu sediul în Comuna Cumpăna, Şos. Constanţei nr. 132, judeţul 
Constanţa, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii, 
cerere de oferte, organizată în vederea atribuirii contractului având ca 
obiect „Modernizare drumuri în comuna Cumpăna, judeţul Constanţa 
(12.7 km)”, cod CPV: 45233120-6 – Lucrări de construcţii de drumuri 
(Rev. 2), iniţiată prin publicarea în SEAP a invitaţiei de participare nr. 
378699/02.09.2015, s-a solicitat Consiliului următoarele: 

1. anularea comunicării privind rezultatul procedurii nr. 10108/ 
16.10.2015 şi a raportului procedurii; 

2. obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertelor, 
precum şi la stabilirea ofertei câştigătoare prin aplicarea corectă a 
criteriului de atribuire menţionat în documentaţia de atribuire; 

3. în temeiul prevederilor art. 278 alin. (8) din OUG 34/2006, 
obligarea autorităţii contractante la plata sumei de 2.214,75 lei, 
reprezentând contravaloarea cheltuielilor emiterii poliţei de asigurare nr. 
0130608 din data de 21.10.2015, pentru constituirea garanţiei de bună 
conduită în condiţiile dispoziţiilor art. 2711 din OUG nr. 34/2006. 

Prin cererea de intervenţie în interes propriu şi în interesul 
autorităţii contractante, înregistrată la CNSC cu nr. 20961/29.10.2015, 
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formulată de către SC GEOMARCO CONSTRUCT SRL, lider al Asocierii SC 
GEOMARCO CONSTRUCT SRL – SC ASFALT DOBROGEA SRL, cu sediul în 
Murfatlar, str. Minerului nr. 1, judeţul Constanţa, înmatriculată la Oficiul 
Registrului Comerţului sub nr. J13/1989/2006, având CUI 18802783, 
reprezentată legal prin Marcosanu Silviu Mihai – Administrator şi 
convenţional prin SCA Dancu şi Asosiaţii, cu sediul în Bucureşti, str. 
Theodor Ştefănescu nr. 8, et. 2, ap. 4, sector 3, s-a solicitat Consiliului 
următoarele: 

- respingerea, ca nefondată, a contestaţiei formulate de SC OYL 
COMPANY HOLDING AG SRL, păstrându-se decizia autorităţii 
contractante privind rezultatul procedurii de atribuire; păstrarea 
comunicării privind rezultatul procedurii nr. 10108/16.10.2015 şi a 
raportului procedurii; 

- menţinerea, drept legală şi corectă, a deciziei autorităţii 
contractante privind desemnarea ofertei depuse de Asocierea SC 
GEOMARCO CONSTRUCT SRL - SC ASFALT DOBROGEA SRL drept 
câştigătoare a procedurii de atribuire.  

 
 

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

 
DECIDE 

 
Admite, în principiu, cererea de intervenţie formulată de SC 

GEOMARCO CONSTRUCT SRL. 
 Admite contestaţia formulată de SC OYL COMPANY HOLDING AG 
SRL, în contradictoriu cu COMUNA CUMPĂNA JUDEŢUL CONSTANŢA şi 
anulează rezultatul procedurii consemnat în raportul procedurii de 
atribuire şi adresele de comunicare, în partea ce priveşte evaluarea 
ofertei prezentate de SC OYL COMPANY HOLDING AG SRL. 

Obligă autoritatea contractantă la continuarea procedurii de 
atribuire în cauză, în termen de 10 zile de la comunicarea deciziei, 
conform prezentei motivări, cu reevaluarea ofertei depuse de SC OYL 
COMPANY HOLDING AG SRL. Obligă autoritatea contractantă la plata 
sumei de 2.214,75 lei către contestatoare. 

Respinge, ca nefondată cererea de intervenţie formulată de SC 
GEOMARCO CONSTRUCT SRL. 

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

10 zile de la comunicare. 
 


