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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE  
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

C. N. S. C. 
Bucureşti, Str.Stavropoleos, nr.6 sector 3, România, CP 030084, CIF 20329980, 
Tel. +4 021 3104641,  Fax. +4 021 3104642, +4 021 8900745 www. cnsc.ro 

 

În conformitate cu prevederile art. 266 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. 2037/C6/2178 
Data: 25.11.2015 

 
Prin contestaţia fără număr de înregistrare la emitent şi 

nedatată, înregistrată la C.N.S.C. sub nr. 21268 din 03.11.2015, 
depusă de către  S.C. EPTISA ROMANIA S.R.L., cu sediul în Bucureşti, 
Şos. Dudeşti – Pantelimon nr. 42, Corp A, et. 5, sector 3, având 
C.U.I. RO 16193331, reprezentată legal prin director general Ion 
Ţaina şi convenţional prin avocat Silviu Nedelcu, lider al asocierii 
formată din S.C. EPTISA ROMANIA S.R.L. şi EPTISA SERVICIOS DE 
INGENIERIA SL., împotriva rezultatului procedurii, respectiv a deciziei 
de respingere a ofertei sale, ca inacceptabilă, precum şi de anulare a 
procedurii, comunicat prin adresa nr. 12753 din 22.10.2015, de către 
S.C. APA SERVICE S.A., cu sediul în Giurgiu, Str. Uzinei nr. 2, jud. 
Giurgiu, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de 
licitaţie deschisă, organizată în vederea încheierii acordului-cadru de 
servicii având ca obiect „Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei 
de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire, pentru proiectul 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul 
Giurgiu, în perioada 2014-2020”, cod CPV – 71356200-0 – Servicii de 
asistenţă tehnică (Rev. 2), 71241000-9 – Studii de fezabilitate, 
servicii de consultanţă, analize (Rev. 2), 71322000-1 – Servicii de 
proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice (Rev. 2), 
71520000-9 – Servicii de supraveghere a lucrărilor (Rev. 2), se 
solicită: admiterea contestaţiei, anularea comunicării rezultatului 
procedurii, a raportului procedurii şi a actelor care au stat la baza 
emiterii acestora, precum şi „celelalte acte care au condus la 
declararea ca inacceptabilă a ofertei” EPTISA ROMANIA S.R.L., 
respectiv la anularea întregii proceduri de atribuire, şi „să obligaţi 
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autoritatea la reluarea procedurii de atribuire a contractului şi la 
reevaluarea ofertei subscrisei”. 

Totodată, în temeiul art. 274 alin. 4 din O.U.G. nr. 34/2006, se 
solicită acces la dosarul cauzei. 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
  
 Respinge excepţia tardivităţii introducerii contestaţiei, invocată 

de către S.C. APA SERVICE S.A. 
 Respinge, ca nefondată, contestaţia depusă de către S.C. 

EPTISA ROMANIA S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Şos. Dudeşti – 
Pantelimon nr. 42, Corp A, et. 5, sector 3, în contradictoriu cu APA 
SERVICE S.A., cu sediul în Giurgiu, Str. Uzinei nr. 2, jud. Giurgiu.  

Obligatorie. 
Împotriva prezentei decizii, se poate formula plângere, în 

termen de 10 zile de la comunicare.  
 


