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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. 2125/ C6 /2330 
Data: 11.12.2015 

 
Prin contestaţia fără număr de înregistrare la emitent, înregistrată la 

C.N.S.C. sub nr.22884/24.11.2015, formulată de S.C. DOKIDO S.R.L., cu 
sediul în Suceava, Str.Prieteniei nr.4, bl.90, sc.D, ap.3, jud.Suceava, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr.J33/550/2011, având 
CUI RO6803360, reprezentată legal prin administrator Holubiac Oana-
Mihaela şi convenţional de Avocat Oana Ioniceanu, în calitate de lider al 
asocierii formată din S.C. DOKIDO S.R.L. şi S.C. CIVICA GROUP S.RL., 
împotriva rezultatului procedurii de atribuire comunicat cu adresa 
nr.14797/19.11.2015, de către COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII 
S.A., cu sediul în Bucureşti, Piaţa Naţiunile Unite nr.9, bl.107, tronson 2, 
sector 5, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de 
atribuire, prin cerere de oferte, a contractului de lucrări având ca obiect 
„Execuţie lucrări pentru obiective de investiţii incluse în Programul naţional 
de construcţii de interes public sau social «Subprogramul Aşezăminte 
culturale», Pachet 67- loturi 1-3”, s-a solicitat: anularea rezultatului 
procedurii de atribuire aferent lotului 3; anularea raportului procedurii de 
atribuire şi a actelor subsecvente acestuia, inclusiv a comunicării 
rezultatului procedurii nr.14797/19.11.2015, aferentă lotului 3; obligarea 
autorităţii contractante la continuarea procedurii de atribuire aferentă 
lotului 3, cu reevaluarea ofertei depusă de asocierea formată din S.C. 
DOKIDO S.R.L. şi S.C. CIVICA GROUP S.RL. 
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În baza documentelor depuse de părţi, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
DECIDE 

 
Respinge excepţiile „neconstituirii garanţiei de participare” şi 

tardivităţii contestaţiei, invocate de COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII 
S.A. 

Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de S.C. DOKIDO 
S.R.L., cu sediul în Suceava, Str.Prieteniei nr.4, bl.90, sc.D, ap.3, 
jud.Suceava, în contradictoriu cu COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII 
S.A., cu sediul în Bucureşti, Piaţa Naţiunile Unite nr.9, bl.107, tronson 2, 
sector 5. 

Dispune continuarea procedurii de atribuire. 
Obligatorie. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 

10 zile de la comunicare. 
 

 


