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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

DECIZIE

Nr.1343/149 C10/ 951
Data:08.04.2011

Prin contestaţia nr. 602/01.03.2011, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 5861/02.03.2011, 
depusă de către SC GEPROCON SA (membru al Asocierii SC CONEST 
SA+SC EKY SAM SRL+SC PROIECT DRUM SRL+SC GEPROCON 
SA+SC APOPII&BLUMEN SRL), cu sediul în Iaşi, Str. Aeroportului, Nr. 
1, Judeţul Iaşi, având Număr de Înregistrare la Oficiul Registrului 
Comerţului J22/2154/1994 şi Cod Unic de Înregistrare 6197050, 
formulată împotriva adresei nr. 170/28.02.2011 privind comunicarea 
rezultatului procedurii (referitor la LOTUL I), emisă de către 
PRIMĂRIA COMUNEI VOINEŞTI, în calitate de autoritate contractantă, 
cu sediul în Comuna Voineşti, Judeţul Iaşi, în cadrul procedurii de 
„licitaţie deschisă”, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică 
de servicii, având ca obiect: „Servicii de proiectare (Elaborare 
PT+DE+CS+Planşe + Liste cantităţi pentru lucrări şi Liste de 
utilaje/echipamente cu montaj + PAC, Fişe tehnice dotări, 
documentaţii pentru obţinere avize şi asistenţă tehnică din partea
proiectantului pe parcursul derulării investiţiei), execuţie lucrări şi
consultanţă management implementare pentru proiectul integrat: 
Modernizare prin asfaltare drumuri comunale în sat Voineşti; 
Înfiinţare reţele de distribuţie gaze naturale în sat Voineşti; Înfiinţare 
centru de îngrijire a copiilor tip after-school în sat Voineşti, comuna 
Voineşti, jud. Iaşi; Achiziţie echipamente de sonorizare pentru 
festivalul de tradiţii populare”-Lot I (servicii de proiectare); Lot II 
(servicii de consultanţă în management), cod CPV 71322000-1; CPV 
71220000-6; CPV 71322200-3; CPV 71356200-0; CPV 71322500-6; 
CPV 79411000-8, finanţat prin FEADR/PNDR, Măsura 322, solicită:
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-admiterea contestaţiei aşa cum a fost formulată;
-anularea adresei nr. 170/28.02.2011, prin care i se comunică 

rezultatul procedurii de atribuire, pentrul LOTUL I;
-anularea raportului procedurii şi a actelor subsecvente;
-verificarea modului în care autoritatea contractantă a evaluat 

documentele solicitate privind experienţa similară pentru ofertantul 
SC Coni SA;

-obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertei 
câştigătoare SC Coni SRL cu privire la îndeplinirea cerinţelor din fişa 
de date referitor la criteriile de calificare (dovedirea existenţei de 
resurse financiare a execuţiei lucrărilor, experienţei similare, 
personalului responsabil pentru îndeplinirea contractului);

-stabilirea ofertei câştigătoare numai dintre ofertele admisibile;
-obligarea autorităţii contractante la emiterea unui comunicat al 

rezultatului procedurii care să conţină date corecte.

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

DECIDE: 

Respinge ca nefondata contestaţia formulată de SC GEPROCON 
SA (membru al Asocierii SC CONEST SA+SC EKY SAM SRL+SC 
PROIECT DRUM SRL+SC GEPROCON SA+SC APOPII&BLUMEN SRL) în 
contradictoriu cu PRIMĂRIA COMUNEI VOINEŞTI.

Dispune continuarea procedurii.
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 

dispoziţiile art. 280 alin. (3) din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare.

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


