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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. 1357/ C2 /1303
Data: 08.04.2011

Prin contestaţia nr. 4957/24.03.2011, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 8485/24.03.2011, 
depusă de către S.C. CONCAS S.A., cu sediul în Buzău, str. 
Transilvaniei nr. 163, judeţul Buzău, având număr de înregistrare la 
Oficiul Registrului Comerţului J10/25/1991 şi Cod Unic de 
Înregistrare RO 1153932, împotriva rezultatului procedurii, 
comunicat prin Adresa nr. 4140/11.03.2011, emisă de către
CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA, în calitate de autoritate 
contractantă, cu sediul în Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 36, 
judeţul Suceava, în cadrul procedurii de „licitaţie deschisă”, 
organizată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având 
ca obiect „Contract de execuţie lucrări în cadrul proiectului 
«Reabilitarea Cetăţii de Scaun a Sucevei şi a zonei de protecţie a 
acesteia», cod SMIS 5298 finanţat în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 - Dezvoltarea 
durabilă şi promovarea turismului, Domeniu major de intervenţie 
5.1 - Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, 
precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe”, s-a 
solicitat:

- anularea deciziei prin care oferta depusă de S.C. CONCAS 
S.A. a fost desemnată inacceptabilă, comunicată prin Adresa nr. 
4140/11.03.2011, în temeiul art. 36 alin. (1) lit. b) cât şi 
neconformă în condiţiile prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) 
coroborat cu art. 79 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006;
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- anularea raportului procedurii şi a tuturor actelor 
subsecvente acestuia;

- obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertelor în 
vederea stabilirii ofertei câştigătoare prin aplicarea corectă a 
criteriului de atribuire prevăzut în fişa de date a achiziţiei.

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

DECIDE:

Admite în parte contestaţia formulată de S.C. CONCAS S.A., în 
contradictoriu cu CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA, respectiv critica 
cu privire la oferta declarată câştigătoare.

Anulează raportul procedurii şi adresele de comunicare a 
rezultatului procedurii de achizitie publica, ca acte subsecvente ale 
raportului procedurii.

Obligă autoritatea contractantă ca, în termen de 10 zile de la 
primirea deciziei Consiliului, să reanalizeze şi să reevalueze ofertele 
depuse, şi să stabilească oferta câştigătoare dintre ofertele 
admisibile, cu respectarea celor cuprinse în motivare şi a 
dispoziţiilor legale.

Respinge celelate critici din contestaţia formulată de S.C. 
CONCAS S.A., în contradictoriu cu CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA,

Dispune continuarea procedurii de achiziţie publică, cu 
respectarea celor decise anterior.

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate 
cu dispoziţiile art. 280 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2006.

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


