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    CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
      SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

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

 

În conformitate cu prevederile art. 266 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. 619s/C7/3349 

Data: 20.10.2014 
 
Prin contestaţia fără număr de înregistrare la emitent şi 

nedatată, înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor sub nr. 28898/16.10.2014, formulată de către OTF 
FÓVÁLLALKOZÓ ZRT., cu sediul în 1117 Budapest, str. Galvin u. 44, 
Ungaria, înregistrată la Camera Maghiară de Comerţ şi Industrie sub 
nr. 01-10-044356, cod unic de înregistrare HU 12480375, 
reprezentată legal prin Kollar Edith Marta, cu sediul procedural ales 
în Oradea, str. Gheorghe Magheru nr. 8, bl, M8, et. 1, ap. 3, jud. 
Bihor, cod poştal 410057, împotriva comunicării rezultatului 
procedurii nr. 36378/07.10.2014, emisă de către SOCIETATEA 
NAŢIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ S.A., cu 
sediul în Mediaş, Piaţa C.I. Motaş nr. 1, jud. Sibiu, cod poştal 
551018, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii 
de atribuire, prin licitaţie deschisă, a contractului de achiziţie publică 
având ca obiect „Modernizare staţie de turbocompresoare Şinca şi 
instalaţii aferente”, cod CPV 45231220-3 - Lucrări de construcţii de 
gazoducte (Rev.2), 42123500-2 - Turbocompresoare (Rev.2), 
45250000-4 - Lucrări de construcţii de uzine, de exploatări miniere 
şi de uzine de fabricaţie si de construcţii pentru industria petrolului 
şi a gazului (Rev.2), 71330000-0 - Diverse servicii de inginerie 
(Rev.2), se solicită următoarele: 

1. suspendarea procedurii de achiziţie publică, potrivit 
prevederilor art. 2751 alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006; 

2. anularea actului „comunicare rezultat procedură” nr. 
36378/07.10.2014 şi, implicit, anularea deciziei autorităţii 
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contractante de declarare neconformă a ofertei depusă de OTF 
FÓVÁLLALKOZÓ ZRT.  

3. anularea procesul-verbal de evaluare a ofertelor şi a actelor 
subsecvente acestuia, inclusiv a raportul procedurii de atribuire, 
precum şi a tuturor actelor emise de autoritatea contractantă prin 
care s-a stabilit că oferta depusă de OTF FÓVÁLLALKOZÓ ZRT. este 
neconformă; 

4. accesul la dosarul achiziţiei, potrivit prevederilor art. 274 
alin. 4 din O.U.G. nr. 34/2006; 

5. obligarea autorităţii contractante de a relua procedura cu 
reevaluarea ofertelor, conform deciziei Consiliului Naţional de 
Soluţionare a Contestatiilor şi stabilirea ofertei câştigătoare cu 
respectarea prevederilor legale în materia achiziţiilor publice.  

Procedura de soluţionare în faţa Consiliului s-a desfăşurat în 
scris. 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 

 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 

Respinge cererea de suspendare a procedurii de atribuire, 
formulată în contestaţia depusă de către OTF FÓVÁLLALKOZÓ ZRT., 
cu sediul în 1117 Budapest, str. Galvin u. 44, Ungaria, în 
contradictoriu cu SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT GAZE 
NATURALE TRANSGAZ S.A., cu sediul în Mediaş, Piaţa C.I. Motaş nr. 
1, jud. Sibiu, cod poştal 551018, ca nefondată. 

Obligatorie. 
Împotriva prezentei decizii, se poate formula plângere, în 

termen de 5 zile de la comunicare.  
 

 


