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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. 2111/ C5/2293 
Data: 09.12.2015 

 
Prin contestaţia nr. 899/17.11.2015, transmisă prin mijloace 

electronice (e-mail), înregistrată la Consiliu sub nr. 22439/18.11.2015 şi 
în original, înregistrată la Consiliu sub nr. 22626/19.11.2015, S.C. AEG 
TEHNOLOGY S.R.L., cu sediul în municipiul Galaţi, str. Oţelarilor nr. 25, 
bl. D9E, mezanin, biroul nr. 2, judeţul Galaţi, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului sub nr. J17/1211/2002, având CUI 15080180, a 
contestat actul administrativ nr. 14342/12.11.2015 reprezentând 
comunicarea rezultatului procedurii de atribuire prin „cerere de oferte”, 
cu etapă finală de licitaţie electronică, a contractului de achiziţie publică 
de lucrări având drept obiect „Execuţie lucrări pentru obiectivul de 
investiţii inclus în Programul naţional de construcţii de interes public sau 
social «Subprogramul Patinoare artificiale» - «Construire patinoar 
artificial municipiul Târgu Secuiesc – structura preluată, judeţul 
Covasna»”, cod CPV 45212211-8 (Rev.2), iniţiată de COMPANIA 
NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII, în calitate de autoritate contractantă, cu 
sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Naţiunilor Unite nr. 9, bl. 107, 
tronson 2, sector 5 şi a solicitat anularea actului reprezentând 
comunicarea rezultatului procedurii nr. 14342/12.11.2015, anularea 
deciziei/raportului de evaluare finală prin care oferta sa a fost declarată 
neconformă, precum şi obligarea autorităţii contractante la reevaluarea 
ofertei sale, de la momentul procesului verbal intermediar prin care 
oferta sa a fost considerată neconformă şi refacerea clasamentului în 
acord cu ofertele depuse şi cu prevederile legale, urmând a fi redactat un 
nou raport al procedurii, însoţit de comunicările aferente. 

Asocierea S.C. CONSTRUCŢII CONICO S.R.L. – SC UNICOMP SRL – 
SC BAUMEISTER SRL, prin liderul S.C. CONSTRUCŢII CONICO S.R.L., cu 
sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Lt. Pais David nr. 13, judeţul 
Covasna, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. 
J14/405/1992, având CIF RO 544827, în calitate de ofertant declarat 
câştigător în procedura de atribuire ce face obiectul cauzei, a depus, prin 
adresa nr. „1662/25.11.2015”, înregistrată la Consiliu sub nr. 
22811/23.11.2015, completată prin adresa nr. 1673/25.11.2015 
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înregistrată la Consiliu sub nr. 22974/25.11.2015, cererea de intervenţie 
„principală şi accesorie”, prin care a solicitat respingerea contestaţiei. 

 
În baza dispoziţiilor legale aplicabile, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE:  
 

 Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de S.C. AEG 
TEHNOLOGY S.R.L., cu sediul în municipiul Galaţi, str. Oţelarilor nr. 25, 
bl. D9E, mezanin, biroul nr. 2, judeţul Galaţi, în contradictoriu cu 
COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII, în calitate de autoritate 
contractantă, cu sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Naţiunilor Unite nr. 
9, bl. 107, tronson 2, sector 5. 
 Dispune continuarea procedurii de atribuire. 
 Admite cererea de intervenţie formulată de Asocierea S.C. 
CONSTRUCŢII CONICO S.R.L. – SC UNICOMP SRL – SC BAUMEISTER 
SRL, prin liderul S.C. CONSTRUCŢII CONICO S.R.L., prin lider .C. 
CONSTRUCŢII CONICO S.R.L. cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, 
str. Lt. Pais David nr. 13, judeţul Covasna, astfel cum a fost calificată de 
Consiliu. 

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.  

 


