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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; +4 021 8900745, 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 

 
Neclasificat 

 
DECIZIE 

Nr. 78s/C5/595 
Data: 24.04.2015  

 
 

Prin contestaţia nr. 272/17.04.2015, înregistrată la Consiliu 
sub nr. 6047/17.04.2015, S.C. MAX BOEGL ROMANIA S.R.L., cu 
sediul în municipiul Bucureşti, str. Izvor nr. 80, zona 1, etaj 5, 
sector 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. 
J40/16013/2003, având CUI 15943702, lider în cadrul asocierii 
formată din S.C. MAX BOEGL ROMANIA S.R.L., ASTALDI S.p.A. şi 
S.C. UTI GRUP S.A., reprezentată convenţional de S.C.A. „CEPARU 
ŞI IRIMIA”, cu sediul ales în municipiul Bucureşti, str. Dr. Grigore 
Romniceanu nr. 3C, sector 5, a contestat rezultatul etapei de 
selectare a candidaţilor prin aplicarea criteriilor de selecţie, 
comunicat prin adresa nr. A.2336/08.04.2015 întocmită în cadrul 
procedurii de atribuire, prin „licitaţie restrânsă accelerată” on - line, 
a contractului de achiziţie publică de lucrări având ca obiect 
„Infrastructură bază aeriană - zona operaţională în Cazarma 727 
Feteşti, cod proiect 2008 – I – 727 Feteşti”, cod CPV 45235000-3 
(Rev.2), organizată de MINISTERUL APĂRĂRII – UNITATEA 
MILITARĂ 02547 BUCUREŞTI, în calitate de autoritate contractantă, 
cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Sublocotenent Godeanu 
Constantin nr. 121 - 129, sector 1, a solicitat „anularea deciziei de 
respingere a candidaturii subscrisei, emisă de către autoritatea 
contractantă, ce ne-a fost comunicată prin adresa nr. 
A.2336/08.04.2015”, „obligarea autorităţii contractante la 
reevaluarea candidaturii subscrisei de la etapa evaluării 
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admisibilităţii acesteia”, precum şi „suspendarea derulării procedurii 
de atribuire în conformitate cu dispoziţiile art. 2751 din OUG nr. 
34/2006”. 

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

 
DECIDE: 

 
Admite cererea de suspendare a procedurii de atribuire 

formulată în cadrul contestaţiei S.C. MAX BOEGL ROMANIA S.R.L., 
lider în cadrul asocierii formată din S.C. MAX BOEGL ROMANIA 
S.R.L., ASTALDI S.p.A. şi S.C. UTI GRUP S.A., cu sediul în 
municipiul Bucureşti, str. Izvor nr. 80, zona 1, etaj 5, sector 5, în 
contradictoriu cu MINISTERUL APĂRĂRII – UNITATEA MILITARĂ 
02547 BUCUREŞTI, în calitate de autoritate contractantă, cu sediul 
în municipiul Bucureşti, str. Sublocotenent Godeanu Constantin nr. 
121-129, sector 1 şi dispune suspendarea procedurii de atribuire. 

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 (cinci) zile de la comunicare. 

 
 
 


