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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. 2025/C5/2042 
Data: 24.11.2015  

 
Prin contestaţia nr. 2927/15.10.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 19986/15.10.2015, 
formulată de SC PAULUS SRL cu sediul în municipiul Ploieşti, strada 
Depoului, nr. 6, cod poştal 100335, judeţul Prahova, înregistrată la ORC 
sub nr. J29/1233/1993, având CIF RO4000500, împotriva adresei nr. 
98710/05.10.2015, reprezentând comunicarea rezultatului procedurii de 
atribuire prin „licitaţie deschisă”, online, a contractului de achiziţie 
publică de lucrări având ca obiect „Centrală fotovoltaică de producere a 
energiei electrice din conversia energiei solare în municipiul Slatina, cod 
SMIS 21389”, cod-uri CPV: 45251100-2, 09331200-0, 45111291-4, 
45311000-0 (Rev.2), organizată de MUNICIPIUL SLATINA, în calitate de 
autoritate contractantă, cu sediul în municipiul Slatina, str. Mihail 
Kogălniceanu nr. 1, judeţul Olt, s-a solicitat:  

„- anularea adresei nr. 98710/05.10.2015 privind comunicarea 
rezultatului procedurii pentru SC PAULUS SRL; 

- anularea comunicării privind rezultatul procedurii pentru 
ofertantul SC EOL FACILITY SRL; 

- anularea raportului procedurii, în ceea ce priveşte oferta SC EOL 
FACILITY SRL şi oferta SC PAULUS SRL; 

- anularea Proceselor verbale privind analiza ofertelor SC EOL 
FACILITY SRL şi reanalizarea ofertei SC EOL FACILITY SRL ţinând cont de 
consideraţiile enunţate în Decizia ce Consiliu o va pronunţa; 

- obligarea autorităţii contractante la atribuirea contractului de 
lucrări pe baza aplicării criteriului de atribuire precizat în fişa de date cu 
respectarea dispoziţiilor art. 37 şi 81 din HG nr. 925/2006”. 



 
2

SC EOL FACILITY SRL, cu sediul în municipiul Bucureşti, şos. 
Pantelimon nr. 247, bl. 54, sc. A, et. 15, ap. 85, camera 1, sector 2, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/2368/2014, 
având Cod Unic de Înregistrare 30404892, cu sediul procesual ales la 
SCA PREDOI ŞI ASOCIAŢII, din municipiul Bucureşti, str. Clucerul 
Udricani nr. 18, et. 4, sector 3, în calitate de ofertant declarat câştigător, 
în contradictoriu cu SC PAULUS SRL, a depus Cererea de Intervenţie nr. 
1014/22.10.2015, înregistrată la Consiliul sub nr. 20415/22.10.2015, 
prin care a solicitat admiterea în principiu şi pe fond a cererii de 
intervenţie, admiterea excepţiilor invocate şi respingerea contestaţiei 
formulată de către SC PAULUS SRL. 

 
În baza dispoziţiilor legale aplicabile, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE:  
 

Respinge excepţiile invocate de către intervenientă referitoare la: 
- „lipsa de interes a contestatoarei” în ceea ce priveşte criticarea 

ofertei câştigătoare sub aspectul nerespectării prevederii documentaţiei 
tehnice referitoare la panourile fotovoltaice; 

- tardivitatea criticilor contestatoarei referitoare la „preţul 
neobişnuit de scăzut” ofertat de SC EOL FACILITY SRL şi „chiar a 
contestaţiei în integralitatea sa”. 

Admite contestaţia formulată de SC PAULUS SRL cu sediul în 
municipiul Ploieşti, strada Depoului, nr. 6, cod poştal 100335, judeţul 
Prahova în contradictoriu cu MUNICIPIUL SLATINA, în calitate de 
autoritate contractantă, cu sediul în municipiul Slatina, str. Mihail 
Kogălniceanu nr. 1, judeţul Olt.  

Anulează raportul procedurii nr. 98634/05.10.2015 şi actele 
subsecvente acestuia şi obligă autoritatea contractantă, ca în termen de 
10 zile de la primirea deciziei, să continue procedura de atribuire prin 
reevaluarea ofertei ce aparţine SC EOL FACILITY SRL, conform celor 
reţinute în motivare şi să stabilească rezultatul procedurii. 
 Dispune continuarea procedurii cu aplicarea celor decise anterior.  

Respinge cererea de intervenţie, astfel cum a fost calificată de 
Consiliu, formulată de SC EOL FACILITY SRL, cu sediul în municipiul 
Bucureşti, şos. Pantelimon nr. 247, bl. 54, sc. A, et. 15, ap. 85, camera 
1, sector 2, cu sediul procesual ales la SCA PREDOI ŞI ASOCIAŢII, din 
municipiul Bucureşti, str. Clucerul Udricani nr. 18, et. 4, sector 3. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru autoritatea contractantă, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 280 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

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


