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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. 278s/C6/2187 
Data: 05.11.2015 

 
Prin contestaţia nr. 70/03.11.2015, înregistrată la C.N.S.C. cu nr. 

21300 din 03.11.2015, depusă de către S.C. MIVA ELITE CONSTRUCT 
S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Şoseaua Vitan Bârzeşti nr. 7D, bl. 3, sc. B, 
et. 10, ap. 411, sector 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu 
nr. J40/1057/2013, având CUI 14773448, reprezentată legal prin 
administrator Dinescu Emilian, împotriva rezultatului procedurii de 
atribuire, comunicat în data de 03.11.2015, prin adresa nr. 4058 din 
29.10.2015, de către COMUNA ZAGRA, prin PRIMĂRIA COMUNEI 
ZAGRA, cu sediul în localitatea Zagra nr. 46, judeţul Bistriţa-Năsăud, în 
calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de atribuire, prin 
cerere de oferte offline, a contractului de achiziţie publică de lucrări 
având ca obiect „Extindere, reabilitare şi modernizare şcoală 
gimnazială în sat Poienile Zagrei, comuna Zagra, judeţul Bistriţa-
Năsăud”, cod CPV 45453100-8  lucrări de renovare (Rev. 2), se solicită 
admiterea contestaţiei şi dispunerea:  

 - măsurii provizorii de suspendare a procedurii de atribuire „până la 
soluţionarea contestaţiei prin cele două etape: fond şi cale de atac”; 

- anularea, ca netemeinică şi nelegală, a comunicării rezultatului 
procedurii nr. 4058/ 29.10.2015, prin care s-a dispus desemnarea ca 
fiind câştigătoare a ofertei depusă de către S.C. GROZAV JUNIOR S.R.L.; 

- anularea raportului procedurii şi a tuturor actelor subsecvente, 
precum şi obligarea autorităţii contractante la emiterea unui nou raport 
al procedurii care să fie conform cu dispoziţiile legale; 

- obligarea autorităţii contractante la reanalizarea şi reevaluarea 
ofertelor cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare în materia 
achiziţiilor publice şi a prevederilor documentaţiei de atribuire; 

- constatarea prezentării de către ofertantul declarat câştigător, S.C. 
GROZAV JUNIOR S.R.L., a unei oferte inacceptabile şi neconforme; 
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- obligarea autorităţii contractante la emiterea unei noi comunicări 
privind rezultatul procedurii în conformitate cu dispoziţiile legale 
aplicabile în vigoare în materia achiziţiilor publice şi cu prevederile 
documentaţiei de atribuire, precum şi cu respectarea principiilor 
consacrate de art. 2 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006; 

- „constatarea de către C.N.S.C. a modului de calcul greşit aplicat de 
către autoritatea contractantă la punctajul cumulat de subscrisa, cât şi a 
eventualelor inadvertenţe care se vor vedea la o primă verificare a 
ofertei societăţii declarate câştigătoare până la acest moment”. 
 

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

 
DECIDE: 

 
Respinge, ca neîntemeiată, cererea de dispunere a măsurii provizorii 

de suspendare a procedurii de atribuire, formulată de către S.C. MIVA 
ELITE CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Şoseaua Vitan Bârzeşti 
nr. 7D, bl. 3, sc. B, et. 10, ap. 411, sector 4, în contradictoriu cu către 
COMUNA ZAGRA, prin PRIMĂRIA COMUNEI ZAGRA, cu sediul în 
localitatea Zagra nr. 46, judeţul Bistriţa-Năsăud. 

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

5 zile de la comunicare.  
 


