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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
C. N. S. C.

Str. Stavropoleus 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

DECIZIE

Nr. 1274/140 C10/1037
Data: 04.04.2011

Prin contestaţia nr. 205/07.03.2011, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 6371/07.03.2011, 
depusă de către SC TEMIX CONSTRUCT SRL, cu sediul în municipiul 
Bucureşti, bdul Anul 1864 nr.61A, sector 6, având număr de 
înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului J40/3667/2005 şi Cod 
Unic de Înregistrare 17285522, formulată împotriva documentaţiei de 
atribuire elaborată de către CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ, în calitate 
de autoritate contractantă, cu sediul în Târgu Jiu, str. Victoriei nr. 2-
4, judeţul Gorj, în cadrul procedurii de „licitaţie deschisă”, pentru 
atribuirea acordului cadru de lucrări, având ca obiect „Lucrări şi 
servicii de reparare şi întreţinere”, coduri CPV 45233141-
9,45233142-6,71322000-1,90620000-9, s-a solicitat:

- anularea procedurii de atribuire;
- în subsidiar: modificarea fişei de date, în sensul eliminării şi 

modificării cerinţelor abuzive.

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

DECIDE: 

Admite în parte contestaţia formulată de SC TEMIX CONSTRUCT 
SRL în contradictoriu cu CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ. 

Dispune modificarea documentaţiei de atribuire, în ceea ce 
priveşte factorul de evaluare „timpul minim de intervenţie” prin 
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explicitarea noţiunii „diagramă de flux”, conform motivării prezentei,
eliminarea solicitării deţinerii „staţiilor de emisie recepţie cu Licenţă
de utilizare a frecvenţelor radio pentru furnizarea de reţele de 
comunicaţii electronice” împreună cu „nominalizarea operatorului 
certificat IGCTI”, a nominalizării a „operatorului RSVTI”, a 
„consilierului de siguranţă”, cât şi  solicitarea „punerii la dispoziţia 
autorităţii contractante a 2 autoturisme”. 

Respinge ca nefondat capătul de cerere privitor la anularea 
procedurii cât şi celelalte solicitări referitoare la modificarea 
documentaţiei de atribuire.

Dispune reluarea procedurii de atribuire, după efectuarea 
modificărilor de mai sus, comunicarea acestora tuturor operatorilor 
economici interesaţi şi decalarea termenului de depunere a ofertelor 
prin acordarea unui termen rezonabil necesar elaborării ofertelor.

Termenul de aducere la îndeplinere a dispoziţiilor prezentei 
decizii este de 10 zile de la comunicare.  

Prezenta decizie este obligatorie pentru autoritatea 
contractantă, în conformitate cu dispoziţiile art. 280 alin. (1) din
O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen 
de 10 zile de la comunicare.


