
 
1

CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
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În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din O.U.G. 
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. 2213/C2/2494 
Data: 23.12.2015 

 
 
Prin contestaţia nr. 3940/21.12.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 24484/21.12.2015, 
formulată de S.C. KIAT GROUP CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în 
municipiul Bucureşti, Str. Constantin Sandu Aldea, nr. 96, sector 1, 
înmatriculată la O.R.C. sub nr. J40/17002/2006, având CIF: 19133636, 
împotriva Procesului-verbal nr. 25585/10.12.2015, transmis la data de 
11.12.2015, emis de MUNICIPIUL REŞIŢA, cu sediul în municipiul Reşiţa, 
Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1A, jud. Caraş-Severin, având CIF:  
3228764, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de 
atribuire, prin „cerere de ofertă online”, a contractului de achiziţie 
publică de lucrări, având ca obiect „Achiziţia de lucrări de «Reabilitare 
drum de interes local spre zona turistică Secu - Municipiul Reşiţa»”, cod 
CPV 45233140-2, tip de finanţare: „alte fonduri”, s-a solicitat: 
„I. Să se constate netemeinicia rezultatului comunicării în ceea ce 
priveşte declararea ca inacceptabilă a ofertei Kiat şi să se anuleze actele 
prin care se constată acest rezultat al procedurii de atribuire, respectiv 
anularea rezultatului procedurii comunicat prin procesul verbal de 
deschidere nr. 25585/10.12.2015, a raportului procedurii, respectiv a 
actelor subsecvente acestora, în ceea ce priveşte decizia autorităţii 
contractante cu privire la respingerea ofertei subscrisei ca inacceptabilă 
şi reevaluarea ofertei subscrisei. 
II. Să se dispună anularea procedurii, având în vedere modul eronat de 
evaluare a ofertei „Kiat” de către comisia de evaluare”. 
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În baza documentelor depuse de părţi, 
 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
DECIDE: 

 
Admite excepţia tardivităţii introducerii contestaţiei formulată de 

S.C. KIAT GROUP CONSTRUCT S.R.L. 
Pe cale de consecinţă, respinge ca tardiv introdusă contestaţia 

formulată de S.C. KIAT GROUP CONSTRUCT S.R.L., în contradictoriu cu 
MUNICIPIUL REŞIŢA. 

Dispune continuarea procedurii de atribuire. 
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 

dispoziţiile art. 280 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

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


