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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. 2215/C1/2286 
Data: 24.12.2015 

 
Prin contestaţia nr. 8327/16.11.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 22350/17.11.2015, 
depusă de SC ENERGOMONTAJ SA, cu sediul în Bucureşti, Calea 
Dorobanţilor 103-105, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub 
nr. J40/136/1991, având CUI RO 1555468, reprezentată legal prin Horia 
Ştefănescu - Director General şi Tudorel Sibianu -  Director Economic, 
împotriva adresei de comunicare a rezultatului procedurii nr. 3496/ 
12.11.2015, emisă de către COMUNA TROIANUL (PRIMĂRIA  COMUNEI 
TROIANUL), cu sediul în com. Troianul, jud. Teleorman, în calitate de 
autoritate contractantă, în cadrul procedurii de cerere de oferte, 
organizată în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de 
lucrări, având ca obiect „Sistem Centralizat de alimentare cu apă în 
Comuna Troianu, jud. Teleorman”, cod CPV 45232150-8, s-a solicitat:  
- anularea adresei contestate, 
- anularea deciziei de atribuire a contractului către asocierea SC 
GENERAL INVEST SRL emisă de către autoritatea contractantă; 
- anularea procesului verbal de reevaluare a ofertei, a rezultatului 
procedurii şi a tuturor actelor subsecvente acestuia, 
- obligarea autorităţii contractante la continuarea procedurii de atribuire 
prin reevaluarea ofertelor în raport de decizia CNSC şi stabilirea ofertei 
câştigătoare cu respectarea prevederilor legale în materia achiziţiilor 
publice. 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 
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DECIDE:  
 
Admite, în parte, contestaţia formulată de SC ENERGOMONTAJ SA 

în contradictoriu cu autoritatea contractantă COMUNA TROIANUL 
(PRIMĂRIA  COMUNEI TROIANUL), astfel: 

- admite criticile referitoare la modalitatea de evaluare a 
ofertei SC GENERAL INVEST SRL; 

- respinge, ca nefondate, celelalte critici. 
Pe cale de consecinţă, anulează raportul procedurii de atribuire şi 

adresele de comunicare, ca acte subsecvente ale raportului procedurii şi 
obligă autoritatea contractantă ca, în termen de 10 zile, să reevalueze 
oferta SC GENERAL INVEST SRL, cu respectarea dispoziţiilor legale, a 
documentaţiei de atribuire şi a celor cuprinse în motivarea prezentei. 

Dispune continuarea procedurii de atribuire. 
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. 

 


