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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    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. 276S/C7/2147 
Data: 03.11.2015 

 
Prin contestaţia nr. 1296/30.10.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 21069/30.10.2015, 
formulată de către S.C. KRANZ EUROCENTER S.R.L., cu sediul în Piteşti, 
str. Craiovei nr. 92, bl. V1, et. D1, jud. Argeş, cod poştal 110269, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul J03/861/3005, 
având CIF RO 17542146, reprezentată legal prin administrator Boian 
Corin, împotriva răspunsului la clarificări „Răspuns solicitare clarificări - 
set 5 Lucrări Macstor ([CN162844/022]”, elaborat de către SOCIETATEA 
NAŢIONALĂ NUCLEARELECTRICA S.A., cu sediul în Bucureşti, str. Polonă 
nr. 65, sector 1, cod poştal 010494, în calitate de autoritate 
contractantă, în cadrul procedurii de atribuire, prin licitaţie deschisă, a 
contractului de achiziţie publică având ca obiect „Lucrări pentru 
realizarea modulelor 8 şi 9, tip MACSTOR 200, pregătirea rocii de 
fundare şi turnarea betonului de completare pentru modulul 10, aferente 
Depozitului Intermediar de Combustibil Ars (DICA)”, coduri CPV 
45213250-0 - Lucrări de construcţii de clădiri industriale (Rev.2), 
34913000-0 - Diverse piese de schimb (Rev.2), 42152000-9 - Piese de 
reactoare nucleare (Rev.2), 44613800-8 - Containere pentru deşeuri 
(Rev.2), se solicită următoarele: 

- suspendarea procedurii de atribuire până la soluţionarea cauzei, în 
conformitate cu prevederile art. 2751 din O.U.G. nr. 34/2006;  

- obligarea autorităţii contractante de a răspunde în mod clar concret 
şi fără ambiguităţi solicitării de clarificare formulată de către S.C. KRANZ 
EUROCENTER S.R.L., cu respectarea dispoziţiilor art. 78 alin. (2) din 
O.U.G. nr. 34/2006; 

-  obligarea autorităţii contractante de a prelugi termenul de 
depunere a ofertelor până după postarea în SEAP a răspunsurilor la 
întrebările formulate de către S.C. KRANZ EUROCENTER S.R.L., cu 
respectarea termenelor legale; 
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- în situaţia în care această contestaţie va fi admisă şi nu se va mai 
putea opera remedierea răspunsurilor la solicitările de clarificare, se 
solicită anulare procedurii de atribuire.  

Prin prezenta urmează a fi soluţionată cererea prin care S.C. 
KRANZ EUROCENTER S.R.L. a solicitat suspendarea procedurii de 
atribuire până la soluţionarea pe fond a contestaţiei. 

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

                                       DECIDE: 
 

Admite cererea de suspendare a procedurii de atribuire, formulată 
de către S.C. KRANZ EUROCENTER S.R.L., cu sediul în Piteşti, str. 
Craiovei nr. 92, bl. V1, et. D1, jud. Argeş, cod poştal 110269, în 
contradictoriu cu SOCIETATEA NAŢIONALĂ NUCLEARELECTRICA S.A., cu 
sediul în Bucureşti, str. Polonă nr. 65, sector 1, cod poştal 010494.  

Dispune suspendarea procedurii de atribuire până la soluţionarea 
cauzei.  

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

de 5 zile de la comunicare. 
                                     
  


