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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 

SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

 C. N. S. C. 
Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084 
Tel. +4 021 3104641    Fax. +4 021 3104642  /  +4 021 8900745    www.cnsc.ro 

 

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. 538/53 C9/406, 419 

                                  Data: 27.04.2015 
 
Prin contestaţia din data de 27.03.2015, înregistrată la CNSC cu 

nr. 4456/30.03.2015, formulată de CONSIS PROIECT SRL, cu sediul în 
Bucureşti, sector 2, Şos. Iancului nr. 31, et. 6, înmatriculată la Oficiul 
Registrului Comerţului sub nr. J40/3490/1995, având CUI 7335054, 
reprezentată prin Esther Yolanda Gonzales Diez şi convenţional prin 
CABINET DE AVOCAT „ION FLORIN CHIVU”, cu sediul ales în vederea 
comunicării tuturor actelor de procedură în Bucureşti, b-dul Alexandru 
Ioan Cuza nr. 28A, sector 1, împotriva rezultatului procedurii 
comunicat prin adresa nr. 18/1/398/ 20.03.2015 de către COMPANIA 
NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR” - SA, cu sediul în Bucureşti, str. 
Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, în calitate de autoritate contractantă în 
cadrul procedurii de licitaţie deschisă având ca obiect „Studiu de 
fezabilitate pentru modernizarea liniei feroviare Caransebeş – 
Timişoara – Arad”, cod CPV: 71241000-9 – Studii de fezabilitate, 
servicii de consultare, analize (Rev. 2), s-a solicitat cu titlu preliminar 
suspendarea prezentei proceduri, iar pe fondul cauzei: anularea 
rezultatului procedurii comunicat prin adresa nr. 18/1/398/20.03.2015 
şi reevaluarea tuturor ofertelor depuse în cadrul procedurii de 
atribuire, inclusiv în ceea ce priveşte preţul acestora aparent 
neobişnuit de scăzut, mai ales în ceea ce priveşte oferta asocierii VCE 
Vienna Consulting Engineers SRL - VCE Vienna Consulting Engineers 
ZT GmbH, şi a ofertei clasate pe locul 2, depusă de asocierea SC AREX 
LIDER COMPANY SA - SC 3TI ITALIA SpA - SC PROGIN SpA, 
respingerea acestor două oferte ca urmare a constatării că preţul 
ofertat este unul neobişnuit de scăzut neputând asigura îndeplinirea 
contractului, constatarea neconformităţii ofertei asocierii VCE Vienna 
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Consulting Engineers SRL - VCE Vienna Consulting Engineers ZT 
GmbH, declarată câştigătoare, precum şi a celor  clasate pe locul 2 
(Asocierea SC AREX LIDER COMPANY SA - SC 3TI ITALIA SpA - SC 
PROGIN SpA) şi 3 (GETINSA INGENIERIA SRL), respectiv obligarea 
autorităţii contractante la restituirea cheltuielilor suportate pentru 
promovarea şi susţinerea contestaţiei. 

Prin contestaţia nr. 223/30.03.2015, înregistrată la CNSC sub nr. 
4518/30.03.2015, formulată de SC AREX LIDER COMPANY SRL, cu 
sediul în Bucureşti, b-dul Dinicu Golescu nr. 38, Clădirea Palat CFR, 
Aripa Dinicu Golescu, Camera 13, et. 5, înmatriculată la Oficiul 
Registrului Comerţului sub nr. J40/2511/2011, având CIF 16607972, 
reprezentată legal prin Vasile Tabacu – Director General, lider al 
asocierii AREX LIDER COMPANY SRL – 3TI ITALIA SpA – PROGIN SpA, 
cu sediul ales pentru corespondenţă la SCA „CEPARU ŞI IRIMIA” în 
Bucureşti, str. Dr. Grigore Romniceanu nr. 3C, sector 5, împotriva 
rezultatului procedurii comunicat prin adresa nr. 18/1/396/ 
20.03.2015 de către COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR” - 
SA, în cadrul aceleiaşi proceduri, s-a solicitat anularea deciziei 
comunicată prin adresa nr. 18/1/396/20.03.2015, prin care oferta sa a 
fost declarată necâştigătoare, a deciziei prin care a fost declarată 
câştigătoare oferta depusă de asocierea VCE Vienna Consulting 
Engineers SRL - VCE Vienna Consulting Engineers SRL ZT GmbH, 
obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertei depusă de 
asocierea VCE Vienna Consulting Engineers SRL - VCE Vienna 
Consulting Engineers SRL ZT GmbH de la etapa verificării admisibilităţii 
acesteia şi anularea raportului procedurii şi a actelor subsecvente 
acestuia, inclusiv a adreselor de comunicare a rezultatului procedurii 
de atribuire. 

Conform prevederilor art. 273 alin. (1) din OUG nr. 34/2006, 
contestaţiile care fac obiectele dosarelor nr. 406/2015 şi nr. 419/2015, 
au fost conexate, pentru a se pronunţa o soluţie unitară, deoarece 
acestea sunt formulate în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire.   

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 
În baza art. 278 alin. (2), (4) şi (6) din OUG nr. 34/2006 admite, 

în parte, contestaţia formulată de CONSIS PROIECT SRL şi, în tot, pe 
cea a SC AREX LIDER COMPANY SRL, în contradictoriu cu COMPANIA 
NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR” – SA, şi anulează raportul procedurii 
nr. 18/1/391/19.03.2015 şi actele subsecvente acestuia. Dispune 
continuarea procedurii prin reevaluarea ofertelor şi stabilirea 
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rezultatului procedurii în conformitate cu cele mai sus reţinute, în 
termen de 10 zile de la data primirii prezentei, rezultat ce va fi 
comunicat operatorilor economici implicaţi în termenul legal. 

În temeiul art. 278 alin. (5) din ordonanţă repinge va nefondate 
capetele de cerere ale CONSIS PROIECT SRL privind constarea 
neconformităţii şi respingerea ofertelor clasate pe locul 2 (asocierea SC 
AREX LIDER COMPANY SA - SC 3TI ITALIA SpA - SC PROGIN SpA) şi 3 
(GETINSA INGENIERIA SRL), respectiv cel de obligare a autorităţii 
contractante la restituirea cheltuielilor suportate pentru promovarea şi 
susţinerea contestaţiei. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006.  

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

 
 


