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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. 2023/C9/2192 
 Data: 24.11.2015 

  
Prin contestaţia nr. 1357/04.11.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 21397/04.11.2015, 
depusă de SC King Industrial Enterprises SRL, cu sediul în Bucureşti, 
str. Constantin Sandu Aldea nr. 96, sector 1, având CUI 6562490, 
privind procedura de cerere de oferte online, organizată de Direcţia 
Administrare Parcuri şi Zone Agrement Sector 4, cu sediul în Bucureşti, 
str. Pridvorului nr. 24, sector 4, în calitate de autoritate contractantă, în 
vederea atribuirii contractului de lucrări având ca obiect Amenajare loc 
de joacă pentru copii în Parcul „Lumea Copiilor” Sector 4, 
contestatoarea a solicitat anularea adresei de comunicare a rezultatului 
procedurii nr. 2914/30.10.2015, a raportului procedurii, respectiv a 
actelor subsecvente acestora, inclusiv a comunicării prin care a fost 
desemnată oferta câştigătoare; obligarea autorităţii contractante la 
reevaluarea corectă a ofertei sale şi să se constate că această ofertă 
este conformă cu documentaţia de atribuire, reevaluarea ofertei 
declarate câştigătoare, având în vedere că aceasta nu îndeplineşte 
criteriile minime de calificare; obligarea autorităţii contractante la 
întocmirea în mod legal a raportului procedurii şi a comunicării 
rezultatului procedurii. Prin concluziile scrise, contestatoarea a solicitat 
obligarea autorităţii contractante la plata cheltuielilor de judecată 
generate de formularea contestaţiei. 

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
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DECIDE: 
 

În temeiul art. 278 alin. (2) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006, admite în parte contestaţia formulată de SC 
King Industrial Enterprises SRL, în contradictoriu cu Direcţia 
Administrare Parcuri şi Zone Agrement Sector 4,  şi anulează raportul 
procedurii de atribuire nr. 10/29.10.2015, în partea ce priveşte oferta 
desemnată câştigătoare, şi comunicarea privind rezultatul procedurii 
transmisă acesteia. Obligă autoritatea contractantă la reevaluarea 
ofertei SC DFS Center Grup SRL, în termen de 10 zile de la primirea 
deciziei, cu respectarea celor din motivare, a documentaţiei de atribuire 
şi a dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice. Rezultatul 
procedurii va fi comunicat operatorilor economici implicaţi în termenul 
legal. 

În temeiul art. 278 alin. (5) din ordonanţă, respinge ca nefondat 
capătul de cerere referitor la anularea raportului procedurii, în partea 
ce priveşte oferta contestatoarei, şi comunicarea privind rezultatul 
procedurii transmisă acesteia. 

În temeiul art. 278 alin. (8) din ordonanţă, admite solicitarea 
contestatoarei de obligare a autorităţii contractante la plata cheltuielilor 
generate de formularea contestaţiei şi obligă Direcţia Administrare 
Parcuri şi Zone Agrement Sector 4 la plata către SC King Industrial 
Enterprises SRL a sumei de 2.000 lei.  

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

 
 


