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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

C. N. S. C.
Str. Stavropoleos nr.6, Sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084

Tel. +4 021 3104641  Fax. +4 021 3104642, +4 021 8900745 www.cnsc.ro

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. 1263/C8/1158
Data: 01.04.2011

Prin contestaţia nr. 125 din 14.03.2011, înregistrată la 
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 7145 din 
14.03.2011 şi completată cu adresa nr. 143/25.03.2011, 
înregistrată cu nr. 8806/28.03.2011, depuse de S.C. GASCOP 
S.R.L. cu sediul în Târgu Mureş, str. Strâmba nr. 46, judeţul 
Mureş, adresa de corespondenţă, Târgu Mureş, str. Frantz Liszt 
nr. 13, judeţul Mureş, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului cu nr. J26/746/1994, CIF RO6031154, împotriva 
adresei nr. DD 6154/09.03.2011 emisă de către SOCIETATEA 
NAŢIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE S.A. MEDIAŞ cu 
sediul în Mediaş, Piaţa CI Motaş nr. 1, judeţul Sibiu, în calitate 
de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de licitaţie 
deschisă organizată în vederea atribuirii contractului de achiziţie 
publică având ca obiect „Elaborare PT+CS+documentaţia de 
obţinere a autorizaţiei de construire pentru: lot 1 - PT+CS 
Reparaţia conductei de transport gaze naturale Ø 80" Racord 
PM Alămor; lot 2 - PT+CS Reparaţia conductei de transport 
gaze naturale Ø 32"  şi Ø 28" Moghioroş-Oneşti, zona Fierăs-
trău”, s-a solicitat:
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- anularea raportului procedurii de atribuire a contractului 
de prestări servicii nr. DD 6152/09.03.2011;

- anularea deciziei SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE 
TRANSPORT GAZE NATURALE S.A. MEDIAŞ, prin care s-a 
hotărât că oferta sa este inacceptabilă;

- anularea comunicării rezultatului procedurii transmisă prin 
adresa nr. DD 6154/09.03.2011;

- constatarea că oferta sa este conformă cu prevederile 
cuprinse în fişa de date a achiziţiei;

- refacerea raportului procedurii de atribuire nr. DD 
6152/09.03.2011, cu luarea în considerare a ofertei sale;

- obligarea autorităţii contractante de a declara câştigătoare 
oferta depusă de societatea sa, respectiv S.C. GASCOP S.R.L., 
conform criteriului de atribuire precizat în anunţul de participare 
şi în documentaţia de atribuire.

Procedura de soluţionare în faţa Consiliului s-a desfăşurat în 
scris.

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

DECIDE:

În temeiul art. 278 alin. (2) şi (4) din OUG nr. 34/2006, 
admite în parte contestaţia formulată de de S.C. GASCOP 
S.R.L., în contradictoriu cu SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE 
TRANSPORT GAZE NATURALE S.A. MEDIAŞ. Anulează raportul 
procedurii de atribuire, comunicarea rezultatului procedurii şi 
dispune reevaluarea ofertelor cu respectarea celor dispuse în 
motivare, în termen de 10 zile de la data comunicării prezentei.

În temeiul art. 278 alin. (1) şi (5) din OUG nr. 34/2006, 
respinge ca inadmisibile capetele de cerere vizând constatarea 
conformităţii ofertei contestatoarei şi obligarea autorităţii 
contractante de a declara câştigătoare oferta depusă de 
societatea sa.

 În temeiul art. 278 alin. (6) din ordonanţa evocată, 
dispune continuarea procedurii de atribuire în cauză, cu 
respectarea celor dispuse anterior.

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 280 alin. (3) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006.
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Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în 
termen de zece zile de la comunicare.


