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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. 2185/C8/2338 
Data: 18.12.2015  

       
      Prin contestaţia nr. 238/25.11.2015, înregistrată la Consiliul Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 22967/25.11.2015, formulată de SC 
UNIMOG SERVICE SRL, cu sediul în Bucureşti, şoseaua Alexandriei nr. 156, 
sector 5, având J40/6563/2014 şi CUI 33234695, reprezentată legal prin 
Ruxandra Maria Mateescu – Administrator, împotriva adresei de comunicare 
a rezultatului procedurii pentru lotul 1, nr. 30/317602/20.11.2015, 
transmisă de către COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI 
NAŢIONALE DIN ROMÂNIA SA – DRDP Bucureşti (CADNR SA - DRDP 
Bucureşti ), cu sediul în Bucureşti, B-dul Iuliu Maniu nr. 410A, sector 6, în 
calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de licitaţie deschisă, 
organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect „Furnizare 
componente şi materiale de exploatare, inclusiv servicii de întreţinere, 
reglări şi reparaţii pentru autoutilajele din dotarea DRDP Bucureşti: lot. 1 - 
18”, s-a solicitat Consiliului: 
- anularea a raportului procedurii şi a actelor susecvente acestuia; 
- obligarea autorităţii contractante la declararea ca inadmisibilă a ofertei 
depuse de SC BAU TECHNOLOGY SRL - SC TMS ROMAN IA SRL cu terţ 
susţinător RAI MAN CAPUCINO SRL; 
- continuarea procedurii de atribuire şi modificarea rezultatului procedurii, 
prin respingerea ofertei depuse de SC BAU TECHNOLOGY SRL - SC TMS 
ROMAN IA SRL şi declararea ofertei sale ca fiind câştigătoare. 
 

În baza documentelor depuse de părţi, 
 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 

 
DECIDE:  

 

Admite, în parte, contestaţia formulată SC UNIMOG SERVICE SRL, în 
contradictoriu cu COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI 
NAŢIONALE DIN ROMÂNIA SA – DRDP Bucureşti, şi anulează raportul 
procedurii nr. 30/317600 din 20.11.2015 şi actele subsecvete acestuia, în 
partea ce priveşte evaluarea ofertei Asocierii SC BAU TECHNOLOGY SRL - 
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SC TMS ROMANIA SRL, pentru Lotul 1. 
Obligă autoritatea contractantă la continuarea procedurii de atribuire 

în cauză, în termen de 10 zile de la comunicarea prezentei, cu reanalizarea 
ofertei aparţinând Asocierii SC BAU TECHNOLOGY SRL - SC TMS ROMANIA 
SRL, pentru Lotul 1, conform celor precizate în motivare. 

Respinge ca inadmisibilă solicitarea de obligare a autorităţii 
contractante să declare oferta SC UNIMOG SERVICE SRL ca fiind 
câştigătoare. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi.  
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10 

zile de la comunicare. 
 


