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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
C. N. S. C. 

Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Bucureşti, 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 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. 2047/C5/2141/2179 
Data: 27.11.2015 

 
Prin contestaţia nr. 10439/29.10.2015, înregistrată la Consiliu sub 

nr. 20985/29.10.2015, S.C. ANADOLU AUTOMOBIL ROM S.R.L., cu sediul 
în comuna Ciolpani, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 110, judeţul Ilfov, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J23/1349/2006, 
având CUI 13610337, a contestat actul administrativ nr. 4585/ 
22.10.2015, reprezentând comunicarea rezultatului procedurii de 
atribuire prin „licitaţie deschisă”, a contractului de achiziţie publică de 
furnizare având ca obiect „Autobuze şi microbuze, loc. Caransebeş, jud. 
Caraş-Severin” – Lot 1 – „Achiziţie 4 autobuze”, coduri CPV 34121000-1 
şi 34114400-3 (Rev.2), iniţiată de S.C. TRANSAL URBIS S.R.L., în 
calitate de autoritate contractantă, cu sediul în municipiul Caransebeş, 
str. General Moise Groza nr. 4, judeţul Caraş-Severin şi a solicitat 
anularea comunicării privind rezultatul procedurii nr. 4585/22.10.2015, 
anularea raportului procedurii şi a tuturor actelor subsecvente şi conexe 
acestuia, precum şi obligarea autorităţii contractante la reanalizarea şi 
reevaluarea ofertei sale şi stabilirea ofertelor admisibile şi conforme. 

În cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire s-a depus contestaţia nr. 
369/02.11.2015, înregistrată la Consiliu sub nr. 21269/03.11.2015, prin 
care S.C. BMC TRUCK & BUS S.A., cu sediul în comuna Ciorogârla, Şos. 
Bucureşti nr. 24, judeţul Ilfov, înmatriculată la Oficiul Registrului 
Comerţului sub nr. J23/190/2002, având CUI 14442959, a contestat 
actul administrativ nr. 4584/22.10.2015, reprezentând comunicarea 
rezultatului procedurii şi a solicitat anularea adresei nr. 4584/ 
22.10.2015 de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire în ceea 
ce priveşte desemnarea ofertantului câştigător ca fiind S.C. Briari's Ind 
S.A., anularea raportului procedurii de atribuire ce stă la baza adresei de 
comunicare, precum şi a tuturor actelor care au stat la baza emiterii 
acestuia, reevaluarea ofertelor şi emiterea unui nou rezultat al procedurii 
de atribuire. 
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În baza dispoziţiilor legale aplicabile, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
DECIDE:  

 
 Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de S.C. ANADOLU 
AUTOMOBIL ROM S.R.L., cu sediul în comuna Ciolpani, Şos. Bucureşti-
Ploieşti nr. 110, judeţul Ilfov, în contradictoriu cu S.C. TRANSAL URBIS 
S.R.L., în calitate de autoritate contractantă, cu sediul în municipiul 
Caransebeş, str. General Moise Groza nr. 4, judeţul Caraş-Severin. 

Admite contestaţia formulată de S.C. BMC TRUCK & BUS S.A., cu 
sediul în comuna Ciorogârla, Şos. Bucureşti nr. 24, judeţul Ilfov. 
   Anulează, în parte, raportul procedurii nr. 4497/19.10.2015 „LOT 1” 
şi actele subsecvente acestuia, respectiv menţiunile referitoare la oferta 
S.C. BRIARI´S IND S.A. şi cele referitoare la aplicarea criteriului de 
atribuire. 
   Obligă autoritatea contractantă ca, în termen de 10 zile de la 
primirea deciziei, să continue procedura de atribuire prin reevaluarea 
ofertei depusă de S.C. BRIARI´S IND S.A. pentru lotul 1, conform celor 
cuprinse în motivare. 
   Dispune continuarea procedurii de atribuire cu aplicarea întocmai a 
celor decise anterior. 
   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 
10 zile de la comunicare. 

 


