
 
1

CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 
C. N. S. C. 

           Str. Stavropoleos nr.6 Sector 3, Bucureşti, 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 alin. (2) din O.U.G. 
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. 652S/ C2 /3694 
Data: 18.12.2014 

 
 

Prin contestaţia nr. 5581/15.12.2014, înregistrată la Consiliu 
sub nr. 32398/16.12.2014, formulată de S.C. VICTOR CONSTRUCT 
S.R.L., cu sediul în Municipiul Botoşani, Str. Ion Pillat, nr. 18, 
Judeţul Botoşani, înmatriculată la O.R.C. sub nr. J07/555/1992, 
având CIF 4013062, lider al Asocierii S.C. VICTOR CONSTRUCT 
S.R.L. – COSEAM ITALIA SPA, împotriva: 
„- Deciziei Autorităţii contractante comunicată prin Adresa nr. 
490/04.12.2014 - Solicitare de prelungire a perioadei de valabilitate 
a ofertei şi a garanţiei de participare; 
- Deciziei nr. 155/25.11.2014 a Directorului General al S.C. NOVA 
APA SERV S.A. Botoşani despre care ni s-a adus la cunoştinţă la 
data de 04.12.2014; 
- Referatului Comisiei de evaluare privind necesitatea respectării 
principiului tratamentului egal prin reanalizarea tuturor ofertelor 
„ţinând cont de aspectele menţionate în motivarea Deciziei Curţii de 
Apel şi aplicarea criteriului de atribuire tuturor ofertelor declarate 
admisibile urmare a acestei reanalizări”, despre care am luat 
cunoştinţă la data de 15.12.2014 cu ocazia studierii Dosarului 
achiziţiei în temeiul art. 215 din O.U.G. nr. 34/2006, pe care le 
considerăm nelegale”, 
emise de S.C. NOVA APASERV S.A. BOTOŞANI, cu sediul în 
Municipiul Botoşani, B-dul Mihai Eminescu, nr. 34, Judeţul Botoşani, 
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în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de 
atribuire, prin „licitaţie deschisă”, a contractului de achiziţie publică 
de lucrări având ca obiect „Extinderea reţelelor de canalizare în 
aglomerarea Vorona”, cod CPV 45000000-7, 45232411-6, 
45232431-2, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial de 
Mediu – POS Mediu”, s-a solicitat în cuprinsul contestaţiei, printre 
altele, şi „suspendarea procedurii de atribuire până la soluţionarea 
prezentei contestaţii”. 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 

 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 
 

DECIDE: 
 

Respinge cererea de suspendare a procedurii din contestaţia 
formulată de S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L., în contradictoriu cu 
S.C. NOVA APASERV S.A. BOTOŞANI. 

 Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate 
cu dispoziţiile art. 280 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în 
termen de 5 zile de la comunicare. 


