
 1

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. 2139 / C6 /2355 
Data: 15.12.2015 

 
Prin contestaţia nr. 1779/27.11.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 23210/02.12.2015, 
formulată de CONSUMCOOP GALAŢI SOCIETATE COOPERATIVA, cu 
sediul social în Galaţi, str. Brăilei nr. 134A, judeţul Galaţi, având CUI 
1644689, reprezentată legal prin preşedinte Tutu Ion, împotriva 
rezultatului procedurii de atribuire, comunicat cu adresa nr. 834 din 
23.11.2015, de către COMUNA MATCA, prin CONSILIUL LOCAL AL 
COMUNEI MATCA, cu sediul în localitatea Matca, judeţul Galaţi, în 
calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de atribuire, prin 
cerere de oferte offline, a contractului de achiziţie publică de lucrări 
având ca obiect „Înfiinţare şi amenajare cimitir în comuna Matca, 
judeţul Galaţi”, cod CPV 45222000-9 lucrări de construcţii pentru 
lucrări publice, altele decât podurile, puţurile şi pasajele subterane 
(Rev.2), se solicită admiterea contestaţiei, „anularea hotărârii cuprinsă 
în adresa nr. 834/23.11.2015” şi „obligarea autorităţii contractante la 
reevaluarea ofertei depuse luând în considerare aspectele prezentate în 
contestaţie”. 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 

Admite contestaţia depusă de către CONSUMCOOP GALAŢI 
SOCIETATE COOPERATIVA, cu sediul social în Galaţi, str. Brăilei nr. 
134A, judeţul Galaţi, în contradictoriu cu COMUNA MATCA, cu sediul în 
localitatea Matca, judeţul Galaţi, şi anulează raportul procedurii de 
atribuire nr. 821/19.11.2015 în părţile constituite de pct. „Motivele care 
au stat la baza deciziei de respingere a ofertei depusă de CONSUM COOP 
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GALAŢI”, „Aplicarea criteriului de atribuire” şi cap. 3 „Concluzii şi 
semnături”, precum şi actele subsecvente părţilor anulate din raport. 

Obligă autoritatea contractantă ca, în termen de 15 zile de primirea 
prezentei decizii, să procedeze la continuarea procedurii de atribuire prin 
reevaluarea ofertei petentei cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare 
în materia achiziţiilor publice, regulilor documentaţiei de atribuire şi cu 
luarea în considerare a celor reţinute în motivarea prezentei, precum şi 
la stabilirea ofertei câştigătoare prin aplicarea criteriului de atribuire a 
contractului ofertelor admisibile depuse de către ofertanţii cu calitate de 
operator economic implicat în procedura de atribuire. 

În acelaşi termen autoritatea contractantă va emite addendum-ul la 
raportul procedurii şi va informa ofertanţii asupra rezultatului reevaluării 
ofertelor. 

Obligatorie.  
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 

10 zile de la comunicare. 
 


