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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. 2200/C8/2304 
Data: 22.12.2015  

 
 
      Prin contestaţia înregistrată la CNSC sub nr. 22679/20.11.2015, 
formulată de SC FICHTNER ENVIRONMENT SRL, cu sediul în Bucureşti, 
Splaiul Unirii nr. 223, etaj 4, sector 3, reprezentată legal prin Radu Dan 
Păunescu – Administrator şi convenţional prin Avocat Rusu Andrei 
Bogdan, în calitate de lider al asocierii SC FICHTNER ENVIRONMENT SRL 
& SC ENG GREEN SRL & SC INTERDEVELOPMENT SRL, împotriva adresei 
de comunicare a rezultatului procedurii nr. 6625/09.11.2015, 
comunicată de către COMPANIA DE APĂ ARAD SA, cu sediul în Arad, str. 
Sabin Drăgoi nr. 2-4, judeţul Arad, în calitate de autoritate contractantă, 
în cadrul procedurii de licitaţie deschisă, organizată în vederea atribuirii 
contractului având ca obiect „Asistenţă tehnică pentru pregătirea 
aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul 
Arad, în perioada 2014-2020”, s-a solicitat Consiliului: 

- admiterea contestaţiei, astfel cum a fost formulată, în sensul anulării 
comunicării rezultatului procedurii nr. 6625/09.11.2015, emisă cu 
încălcarea art. 207 alin. (2) lit. c) din OUG nr. 34/2006; 

- constatarea caracterului temeinic şi fondat al criticilor din cuprinsul 
contestaţiei ce privesc nelegalitatea modului de evaluare de către 
comisia de evaluare a ofertei declarată câştigătoare, respectiv cu 
încălcarea dispoziţiilor art. 79, art. 80 şi art. 36 alin. (2) din HG nr. 
925/2006 şi art. 170 din OUG nr. 34/2006, în ceea ce priveşte 
aprecierea drept conformă a ofertei prezentată de Asocierea SAFEGE 
SAS – LOUIS BERGER SAS, precum şi a dispoziţiilor art. 36 alin. (1) lit. 
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b) din HG nr. 925/2006 referitor la calificarea drept acceptabilă a ofertei 
prezentate de Asocierea SAFEGE SAS – LOUIS BERGER SAS; 

- constatarea încălcării de către comisia de evaluare a principiilor 
consacrate de art. 2 alin. (2) din OUG nr. 34/2006; 

- obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertei declarată 
câştigătoare, cu respectarea cerinţelor din documentaţia de atribuire şi a 
legislaţiei aplicabile; 

- obligarea autorităţii contractante la emiterea unor noi comunicări 
privind rezultatul procedurii, în conformitate cu dispoziţiile legale în 
materia achiziţiilor publice şi cu prevederile documentaţiei de atribuire, 
precum şi cu respectarea principiilor consacrate de art. 2 alin. (2) din OUG 
nr. 34/2006; 

-reluarea procedurii de la etapa de evaluare a ofertei declarată 
câştigătoare; 

- anularea raportului procedurii, precum şi a tuturor actelor 
subsecvente acestuia, întocmite de comisia de evaluare. 

Prin cererea de intervenţie nr. 6239/27.11.2015, înregistrată la 
Consiliu cu nr. 23291/03.12.2015,  SAFEGE SAS, cu sediul în Parc de 
I´lle – 15/27, Rue du Port, Franţa, Nanterre Cedex, având sediul ales 
pentru corespondenţă la SAFEGE SAS Nanterre France – Sucursala 
Bucureşti, în Bucureşti, Şos. Nicolae Titulescu nr. 1, bl. A7, sc. B, et. 1, 
ap. 30, sector 1, în calitate de lider al asocierii SAFEGE SAS – LOUIS 
BERGER SAS a solicitat respingerea, ca nefondată, a contestaţiei 
formulată de SC FICHTNER ENVIRONMENT SRL şi menţinerea raportului 
procedurii de atribuire. 
 

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

 
 

DECIDE:  
 

Admite, în principiu, cererea de intervenţie formulată de Asocierea 
SAFEGE SAS şi LOUIS BERGER SAS. 

Admite, în parte, contestaţia formulată SC FICHTNER 
ENVIRONMENT SRL, în contradictoriu cu COMPANIA DE APĂ ARAD SA, şi 
anulează rezultatul procedurii consemnat în raportul procedurii şi 
adresele de comunicare, în partea ce priveşte evaluarea ofertei depuse 
de Asocierea SAFEGE SAS şi LOUIS BERGER SAS, conform celor reţinute 
în motivare. Obligă autoritatea contractantă la continuarea procedurii de 
atribuire în cauză, în termen de 10 zile de la comunicarea deciziei, 
conform prezentei motivări, cu reevaluarea ofertei depuse de Asocierea 
SAFEGE SAS şi LOUIS BERGER SAS. 

Respinge, conform celor reţinute în motivare, cererile 
contestatoarei cu privire reevaluarea ofertei depuse de Asocierea 
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SAFEGE SAS şi LOUIS BERGER SAS din punct de vedere al experienţei 
similare, a expertului cheie propus şi a preţului neobişnuit de scăzut. 

Respinge ca nefondată cererea de intervenţie formulată de 
Asocierea SAFEGE SAS şi LOUIS BERGER SAS.  

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

10 zile de la comunicare. 


