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În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului 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. 194 S/ 134C9/ 1455 

Data: 05.08.2015 
 

Prin contestaţia nr. 112/03.08.2015, înregistrată la Consiliul Naţional 
de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 14550/03.08.2015, depusă de SC Luc 
– Instal 2000 SRL, în calitate de lider al asocierii SC Luc-Instal 2000 SRL – 
SC Tunele Braşov SRL, cu sediul în Braşov, str. Calea Poienii nr. 13,  judeţul 
Braşov, având CUI RO12278028, privind procedura de licitaţie deschisă, 
organizată de Compania de Apă Braşov SA, cu sediul în Braşov, str. Vlad 
Ţepeş nr. 13, cod poştal 500092, judeţul Braşov, pentru atribuirea 
contractului de lucrări având ca obiect BV-CL-12 Aducţiune nouă de la 
căminul de vane situat pe aducţiunea SP1 Hărman-SP 2 Zizin, până în 
castelul de apă existent în gospodăria Prejmer, coduri CPV 45000000-7 şi 
45231300-8, s-a solicitat suspendarea procedurii, anularea raportului 
procedurii prin care oferta sa a fost declarată inacceptabilă şi neconformă, 
prin raportare la dispoziţiile art. 36 alin. (1) lit. f), alin. (2) lit. a) şi art. 79 
alin. (1) din HG nr. 925/2006, anularea comunicării nr. 4327/27.07.2015 
prin care s-a comunicat rezultatul procedurii, reevaluarea ofertei prezentate 
în vederea declarării admisibilităţii sale din punct de vedere al îndeplinirii 
cerinţelor de calificare stabilite în documentaţia de atribuire, precum şi 
obligarea autorităţii contractante la plata cheltuielilor de judecată ocazionate 
de soluţionarea prezentei contestaţii. 

Pe rol se află cererea de suspendare a procedurii. 
   

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

 

DECIDE: 
 

În baza art. 275 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor 
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 
cu modificările şi completările ulterioare, pentru considerentele evocate în 
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motivare, respinge ca nefondată cererea de suspendare a procedurii, 
formulată în contestaţia depusă de SC Luc – Instal 2000 SRL, în calitate de 
lider al asocierii SC Luc-Instal 2000 SRL – SC Tunele Braşov SRL, în 
contradictoriu cu Compania de Apă Braşov SA. 

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

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 5 
zile de la comunicare, potrivit art. 275 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

                                


