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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. 1350/151 C10 /1323
Data: 08.04.2011

Prin contestaţia nr. F1-895/22.03.2011 înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 8101/22.03.2011, 
depusă de către SC TMUCB SA, completată cu adresa nr. F1-
944/24.03.2011 înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor sub nr. 8439/24.03.2011, cu sediul în Bucureşti, Str. 
Tudor Arghezi, Nr. 8-10, Sector 2, având Număr de Înregistrare la 
Oficiul Registrului Comerţului J40/1171/1991 şi Cod Unic de 
Înregistrare 2786487, formulată împotriva adresei nr. 
1293/17.03.2011 privind comunicarea rezultatului procedurii, emisă
de către SC OIL TERMINAL SA-CONSTANŢA, în calitate de autoritate 
contractantă, cu sediul în Constanţa, Str. Caraiman, Nr. 2, Judeţul 
Constanţa, în cadrul procedurii de „cerere de oferte”, pentru 
atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări, având ca obiect 
„Legătură supraterană parc rezervoare 8 x 50.000 mc şi 6 x 31.500 
mc SPS”, cod CPV 45231210-0, s-au solicitat:

-anularea adresei nr. 1293/17.03.2011 privind comunicarea 
rezultatului procedurii;  

-obligarea autorităţii contractante de a continua procedura de 
atribuire şi de a stabili oferta câştigătoare.

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

Respinge excepţia inadmisibilităţii contestaţiei invocată de 
autoritatea contractantă.

Admite contestaţia formulată de SC TMUCB SA în contradictoriu 
cu SC OIL TERMINAL SA-CONSTANŢA. 

Dispune anularea raportului de anulare a procedurii şi a tuturor 
comunicărilor subsecvente.

Dispune reluarea procedurii şi evaluarea ofertelor conform 
prevederilor documentaţiei de atribuire şi a motivării prezentei.

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

Prezenta decizie este obligatorie pentru autoritatea 
contractantă, în conformitate cu dispoziţiile art. 280 alin. (1) 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.


