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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.  2103/C1/2385 
Data: 08.12.2015  

 
       Prin contestaţia nr. 370/03.12.2015, înregistrată la Consiliul Naţional 
de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 23344/03.12.2015, formulată de 
Asocierea SC ROMCONSTRUCT GROUP SRL – SC CONCAS SA, prin lider de 
asociere SC ROMCONSTRUCT GROUP SRL, cu sediul social în Ploieşti, 
strada 13 Decembrie, nr. 6, judeţul Prahova, înregistrată la ONRC sub nr. 
J29/2285/2006 şi având cod unic de înregistrare R0 19123756, 
reprezentată legal prin Roşu Neculai, împotriva adresei de comunicare a 
rezultatului procedurii având nr. 933/27.11.2015 (transmisă prin e-mail, 
în data de 27.11.2015, ora 15:32), emisă de către COMPLEXUL SPORTIV 
NAŢIONAL „PIATRA ARSĂ”, cu sediul în localitatea Buşteni, B-dul Libertăţii, 
nr. 198, judeţul Prahova, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul 
procedurii organizate în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică, 
având drept obiect: „Întocmirea documentaţiei tehnice pentru autorizarea 
executării lucrărilor de construire, inclusiv documentaţiile în vederea 
obţinerii avizele (DTAC), elaborarea proiectului tehnic (PT) şi a detaliilor de 
execuţie (DDE), verificarea tehnică a proiectării precum şi executarea 
lucrărilor aferente obiectivului de investiţie – Reperaţii capitale şi 
modernizare teren de sport – C.S.N Piatra Arsă”, cod CPV 45212221-1, s-
a solicitat: anularea comunicării rezultatului procedurii nr. 
933/27.11.2015; anularea procesului verbal de evaluare a ofertelor; 
declararea ca neconforme, potrivit art. 36 alin. (2) din HG nr. 925/2006, a 
ofertelor celorlalţi participanţi la procedură; obligarea autorităţii 
contractante la reevaluarea ofertei depuse şi finalizarea procedurii; în 
subsidiar, anularea procedurii, conform art. 209 lit. c) şi lit. a); aplicarea 
sancţiunii autorităţii contractante, prevăzută de art. 293, lit. b) – h) – i) – 
l)”. 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 
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DECIDE:  

 
 

Admite excepţia invocată de autoritatea contractantă şi, pe cale de 
consecinţă, respinge ca tardiv introdusă contestaţia formulată de SC 
ROMCONSTRUCT GROUP SRL, în contradictoriu cu COMPLEXUL SPORTIV 
NAŢIONAL „PIATRA ARSĂ” 

Dispune continuarea procedurii de atribuire în cauză. 
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 

prevederile art. 280 din OUG nr. 34/2006 aprobată prin Legea nr. 
337/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

 
 


