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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.  2214/C1/2416 
Data: 24.12.2015 

 
Prin contestaţia nr. 1237/07.12.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 23686/08.12.2015, 
formulată de   către SC EOL FACILITY SRL, cu sediul în Bucureşti, Şos. 
Pantelimon nr. 247, bl. 54, sc. A, et. 15, ap. 85, camera 1, sector 2, 
înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/2368/20, având CUI 
30404892, reprezentantă legal prin  Jumuga Marius-Liviu – administrator 
şi convenţional prin SCA „Predoi şi Asociaţii”, cu sediul ales de 
comunicare a actelor de procedură la SCA „Predoi şi Asociaţii”, în 
Bucureşti, str. Clucerul Udricani nr. 18, etaj 4, sectorul 3, împotriva 
adresei de comunicare a rezultatului procedurii nr. 35388/02.12.2015, 
emisă de către ORAŞUL POPEŞTI-LEORDENI, cu sediul în Popeşti-
Leordeni, Piaţa Sfânta Maria nr. 1, judeţul Ilfov, în calitate de autoritate 
contractantă, în cadrul procedurii de cerere de oferte, organizată în 
vederea atribuirii contractului de lucrări având ca obiect „Finalizare şi 
recompartimentare interioară - Construcţie corp clădire liceul Radu 
Popescu”, cod CPV 45210000-2, s-a solicitat:  
- anularea adresei de comunicare a rezultatului procedurii nr. 35388/ 
02.12.2015; 
- anularea în parte a raportului procedurii nr. 34990/25.11.2015 şi a 
actelor subsecvente acestuia, referitoare la oferta prezentată de către SC 
NEMAR EDIL CONSTRUCT SRL; 
- obligarea autorităţii contractante la reluarea procedurii şi reevaluarea 
ofertelor depuse. 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 
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DECIDE:  
 

 Admite contestaţia formulată de SC EOL FACILITY SRL, în 
contradictoriu cu ORAŞUL POPEŞTI-LEORDENI, anulează în parte 
raportul procedurii şi actele subsecvente şi obligă autoritatea 
contractantă la reevaluarea ofertei SC NEMAR EDIL CONSTRUCT SRL cu 
respectarea prevederilor legale, a Deciziei CNSC nr. 1819/C7/1916 din 
data de 28.10.2015, a documentaţiei de atribuire şi a celor cuprinse în 
motivarea aferentă prezentei, în termen de 10 zile de la comunicare.  

Dispune continuarea procedurii de atribuire cu respectarea celor 
decise anterior 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 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. 

 


