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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. 2165/C6/2343 
Data: 17.12.2015 

 
Prin contestaţia nr. 7472 din 26.11.2015, înregistrată la C.N.S.C. 

sub nr. 23024 din 26.11.2015, depusă de către S.C. ELCOMEX IEA S.A., 
cu sediul în Cernavodă, Str. Medgidiei nr. 2B, jud. Constanţa, având 
C.I.F. RO 7092273, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. 
J08/3263/1994, reprezentat legal prin director general Gheorghiu 
Marius-Florin, lider al Asocierii S.C. ELCOMEX IEA S.A. – S.C. UNIFY CO 
LTD S.R.L, împotriva rezultatului procedurii de atribuire, comunicat prin 
adresa nr. 13595 din 17.11.2015, de către SOCIETATEA NAŢIONALĂ 
NUCLEARELECTRICA S.A., cu sediul în Bucureşti, Str. Polonă nr. 65, 
sector 1, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de 
atribuire, prin licitaţie deschisă, a contractului având ca obiect „Servicii 
complete de reparaţii, întreţinere şi administrare locuinţe proprietate SN 
Nuclearelectrica SA şi Obiective Exterioare ale CNE Cernavodă”, cod CPV 
50700000-2, 50711000-2, 50720000-8, 79553000-5, 90910000-9, se 
solicită: admiterea contestaţiei, anularea deciziei autorităţii contractante 
comunicată prin adresa mai susmenţionată - prin care a fost anulată 
procedura, precum şi „obligarea autorităţii contractante la continuarea 
procedurii de atribuire prin reanalizarea şi reevaluare ofertelor depuse, 
de la etapa verificării cerinţelor de calificare şi a conformităţii, prin 
raportare la cerinţele de calificare stabilite în fişa de date şi specificaţiile 
tehnice din caietul de sarcini”. 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 
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DECIDE: 
 

Admite contestaţia depusă de către S.C. ELCOMEX IEA S.A., cu 
sediul în Cernavodă, Str. Medgidiei nr. 2B, jud. Constanţa, în 
contradictoriu cu Societatea Naţională NUCLEARELECTRICA S.A., cu 
sediul în Bucureşti, Str. Polonă nr. 65, sector 1. 

Anulează raportul procedurii de atribuire nr. 13461 din 13.11.2015 
şi actele subsecvente acestuia şi obligă autoritatea contractantă la 
continuarea procedurii de atribuire cu reevaluarea ofertelor, în 
considerarea Decizie nr. 1584/C4/1617 din 23.09.2015 pronunţată de 
Consiliu şi a Deciziei civile nr. 5102/28.10.2015 pronunţată de Curtea 
de Apel Bucureşti. 

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

de 10 zile de la comunicare.  
 


