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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. 2230/C1/2428/2459 

Data: 29.12.2015 
 
Pe rolul CNSC au fost înregistrate, sub nr. 23814/09.12.2015 şi nr. 

24191/16.12.2015, contestaţiile formulate de SC PRO DENY CONSTRUCT 
SRL şi SC SILVER TRADING PARTNERS SRL, cu privire la procedura de 
atribuire, prin „cerere de oferte”, a contractului de achiziţie publică de 
lucrări, având ca obiect „Extindere şcoală generală grupuri sanitare şi 
amenajare mansardă în comuna Săbăreni judeţul Giurgiu", cod CPV 
45000000-7, organizată de autoritatea contractantă COMUNA SĂBĂRENI 
(PRIMĂRIA COMUNEI SĂBĂRENI), cu sediul în loc. Săbăreni, com. 
Săbăreni, jud. Giurgiu. 
 Prin contestaţia înregistrată la CNSC cu nr. 23814/09.12.2015, 
depusă de SC PRO DENY CONSTRUCT SRL, cu sediul în sat Periş, str. 
Principală nr. 566, bl. 1, et. 1, ap. 8, com. Periş, jud. Ilfov,  înmatriculată 
la Registrul Comerţului sub nr. J23/2066/2006, având CUI RO 
19112960, împotriva adresei de comunicare a rezultatului procedurii nr. 
3578/02.12.2015,  emisă de către COMUNA SĂBĂRENI (PRIMĂRIA 
COMUNEI SĂBĂRENI), în cadrul procedurii de mai sus, s-a solicitat: 
- anularea rezultatului procedurii, comunicat prin adresa nr. 3578/ 
02.12.2015 şi a tuturor actelor subsecvente; 
- obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertei sale şi 
constatarea caracterului admisibil şi conform al acesteia;  
- atribuirea contractului de lucrări prin aplicarea criteriului de atribuire 
stabilit prin documentaţia de atribuire.   
 Prin contestaţia nr. 92/14.12.2015, înregistrată la CNSC sub nr. 
24191/16.12.2015, formulată de SC SILVER TRADING PARTNERS SRL, în 
calitate de lider al asocierii SC SILVER TRADING PARTNERS SRL & SC 
CMG CONSTRUCT INSTAL GRUP SRL, cu sediul în loc. Piteşti, B-dul I.C. 
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Brătianu nr. 5, bl. D6, parter, jud. Argeş, înmatriculată la Registrul 
Comerţului sub nr. J3/1303/2013, având CUI RO 32301125, 
reprezentată legal prin Nani Marian – administrator, împotriva adresei de 
comunicare a rezultatului procedurii nr. 3582/02.12.2015,  emisă de 
către COMUNA SĂBĂRENI (PRIMĂRIA COMUNEI SĂBĂRENI), în cadrul 
procedurii de mai sus, s-a solicitat: 
- anularea adresei nr. 3582/02.12.2015 şi a raportului procedurii; 
- obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertei sale şi stabilirea 
câştigătorului procedurii în raport de criteriile stabilite prin fişa de date şi 
în consecinţă, să finalizeze procedura de achiziţie prin încheierea 
contractului de execuţie cu câştigătorul desemnat. 
 Conform prevederilor art. 273 alin. (1) din OUG nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, contestaţiile care fac obiectul 
dosarelor nr. 2428/2015 şi nr. 2459/2015, au fost conexate pentru a se 
pronunţa o soluţie unitară, deoarece acestea sunt formulate în cadrul 
aceleiaşi proceduri de atribuire. 

 
 

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

 
DECIDE:  

 
Admite în parte contestaţia formulată de către SC PRO DENY 

CONSTRUCT SRL, respectiv criticile cu privire la oferta de preţ a SC 
MATMAR IMPEX SRL, anulează în parte raportul procedurii şi actele 
subsecvente şi obliga autoritatea contractantă la reevaluarea ofertei 
depusă de SC MATMAR IMPEX SRL cu respectarea prevederilor legale şi a 
celor reţinute în motivare în termen de 10 zile.  

Respinge ca nefondate celelalte critici formulate de SC PRO DENY 
CONSTRUCT SRL 

Respinge contestaţia formulată de SC SILVER TRADING PARTNERS 
SRL, în calitate de lider al asocierii SC SILVER TRADING PARTNERS SRL 
& SC CMG CONSTRUCT INSTAL GRUP SRL ca fiind lipsită de interes. 

Dispune continuarea procedurii de atribuire în cauză cu respectarea 
celor dispuse 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. 

 


