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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 prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, Consiliul adoptă următoarea: 

 
DECIZIE 

Nr. 2078 / C9 / 2260 
Data: 04.12.2015 

 
Prin contestaţia înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a 

Contestaţiilor cu nr. 22146/16.11.2015, depusă de asocierea SCDA 
INFRASTRUCTURA SRL – SC INVEST GENERAL CONSTRUCT SRL, prin 
liderul asocierii SCDA INFRASTRUCTURA SRL, cu sediul în Bucureşti, str. 
Viesparilor nr. 51, et. 2, ap. 1, sector 2, reprezentată convenţional prin 
Cabinet de Avocat „PÂRLOG PAULA”, cu sediul în Bucureşti, str. Dr. Carol 
Davila nr. 33, ap. 4, etaj 2, sector 5, având CUI RO 33609400, privind 
procedura de cerere de oferte, organizată de COMUNA MALU, cu sediul în 
Malu, comuna Malu, judeţul Giurgiu, în calitate de autoritate contractantă, 
în vederea atribuirii contractului de lucrări, având ca obiect Modernizare 
drumuri de interes local în comuna Malu, judeţ Giurgiu, cod CPV 
45233120-6 Lucrări de construcţii de drumuri (Rev. 2), s-a solicitat 
anularea deciziei prin care oferta sa a fost declarată „neconformă” în 
temeiul art. 79 alin. (1), coroborat cu art. 36 alin. (1) lit. b) din HG nr. 
925/2006, anularea raportului procedurii ca o consecinţă a anulării 
deciziei autorităţii contractante privind rezultatul procedurii de atribuire, 
având în vedere că oferta depusă îndeplineşte toate cerinţele solicitate în 
fişa de date a achiziţiei, precum şi obligarea autorităţii contractante la 
reevaluarea ofertelor în vederea stabilirii ofertantului câştigător în strictă 
concordanţă cu prevederile legale şi în raport de criteriul de atribuire 
„oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”. 

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 

În temeiul art. 278 alin. (2) şi (4) 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, cu 
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modificările şi completările ulterioare, admite contestaţia depusă de 
asocierea SCDA INFRASTRUCTURA SRL – SC INVEST GENERAL 
CONSTRUCT SRL, prin liderul asocierii SCDA INFRASTRUCTURA SRL, în 
contradictoriu cu COMUNA MALU, şi anulează raportul procedurii nr. 
5910/06.11.2015 în partea care priveşte oferta contestatoarei şi ofertele 
declarate admisibile, precum şi rezultatul procedurii transmis acestor 
ofertanţi. Obligă autoritatea contractantă la reevaluarea ofertei asocierii 
contestatoare şi la stabilirea rezultatului procedurii, cu întocmirea unui 
nou raport al procedurii de atribuire, în termen de 10 zile de la data 
primirii prezentei. Comunicările privind rezultatul procedurii se vor 
transmite operatorilor economici implicaţi cu respectarea termenului legal 
prevăzut.  

În temeiul art. 278 alin. (6) din OUG nr. 34/2006, dispune 
continuarea procedurii de atribuire cu respectarea celor din motivare, a 
documentaţiei de atribuire şi a prevederilor legale în vigoare. 

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, cu modificările şi completările ulterioare. Împotriva 
prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 zile de la 
comunicare. 

                                


