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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.2157/C10/2212 

Data:16.12.2015  
 

Prin contestaţia nr. 281/09.11.2015 înregistrată la Consiliul Naţional 
de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 21668/09.11.2015, depusă de către 
SC PNEUMA VISION SRL, cu sediul în Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 
189, ap. 5, etaj 1, sector 1, având Cod Unic de Înregistrare 31639455 şi 
număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului J40/6191/2013, în 
calitate de lider al asocierii SC PNEUMA VISION SRL – SC NATURE 
PARTNER SRL – SOCIETATEA ORNITOLOGICĂ ROMÂNĂ (SOR), formulată 
împotriva rezultatului procedurii comunicat prin adresa nr. IE151030-
5/30.10.2015 emisă de ASOCIAŢIA GALATERRA, cu sediul în Bucureşti, 
str. Aleea Sănduleşti nr. 7, bl. E17, sc. 1, et. 7, ap. 39, sector 6 şi adresă 
de corespondenţă în Bucureşti, str. Zării nr. 12, sector 5, în calitate de 
autoritate contractantă, în cadrul procedurii de „licitaţie deschisă” 
organizată în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de servicii 
având ca obiect „Servicii de elaborare a Planului de management şi a 
documentaţiilor anexă aferente, corespunzătoare ariilor naturale protejate 
vizate de proiect”, cod CPV 90713000-8, 71354000-4, 77231400-2, 
79952000-2, 92534000-3, s-a solicitat:  

- anularea deciziei de declarare a ofertei sale ca admisibilă dar 
necâştigătoare, emisă de către autoritatea contractantă, comunicată prin 
adresa nr. IE151030-5/30.10.2015; 

- anularea deciziei de desemnare a SC AS ORIMEX NEW SRL- actual 
SC Societatea de Cercetare a Biodiversităţii şi Ingineria Mediului AON SRL, 
cu subcontractant SC TOPOPREST SRL ca ofertant admisibil şi câştigător; 

- anularea în parte a raportului procedurii în ceea ce priveşte oferta 
sa, a SC AS ORIMEX NEW SRL - actual SC Societatea de Cercetare a 
Biodiversităţii şi Ingineria Mediului AON SRL şi a celorlalte oferte 
admisibile (daca este cazul), precum şi a tuturor actelor subsecvente; 

- obligarea autorităţii contractante la recalcularea punctajului acordat 
ofertei sale, ca urmare a aplicării criteriului "oferta cea mai avantajoasa 
din punct de vedere economic"; 
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- obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertei AS ORIMEX 
NEW SRL - actual SC Societatea de Cercetare a Biodiversităţii şi Ingineria 
Mediului AON SRL de la etapa verificării admisibilităţii acesteia. 

 
În baza prevederilor legale aplicabile, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE:  
 

 În temeiul prevederilor art. 278 alin. (2) din OUG nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, admite în parte contestaţia 
formulată de către SC PNEUMA VISION SRL,  în calitate de lider al asocierii 
SC PNEUMA VISION SRL – SC NATURE PARTNER SRL – SOCIETATEA 
ORNITOLOGICĂ ROMÂNĂ (SOR) în contradictoriu cu ASOCIAŢIA 
GALATERRA şi dispune  anularea raportului procedurii nr. IE151029-1 
/29.10.2015 precum si a comunicărilor subsecvente acestuia. 

În temeiul prevederilor art. 278 alin. (4) şi (6) din OUG nr. 34/2006, 
cu modificările şi completările ulterioare, dispune continuarea procedurii, 
după îndeplinirea dispozitiilor de mai sus, prin resolicitarea de către 
autoritatea contractantă a justificărilor de pret privind oferta SC AS 
ORIMEX NEW SRL – actual SC Societatea de Cercetare a Biodiversităţii şi 
Ingineria Mediului AON SRL, potrivit celor cuprinse în motivare, în termen 
de 20 de zile de la comunicarea prezentei decizii.    

În temeiul prevederilor art. 278 alin. (5) din OUG nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, respinge ca nefondate criticile 
contestatorului privind calculul punctajului la factorii de evaluare tehnici.   

Prezenta decizie este obligatorie pentru autoritatea contractantă, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 280 alin. (1) din OUG nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

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


