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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 8900 745  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. 1254/C1/1086, 1127, 1142 

Data: 30.04.2014         
 
 

Pe rolul CNSC au fost înregistrate, sub nr. 9510/27.03.2014, nr. 
9858/31.03.2014 şi nr. 9908/01.04.2014, contestaţiile formulate de 
SC ROSAL GRUP SA, SC COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER 
VERES SA şi SC POLARIS M HOLDING SRL, referitoare la procedura 
de achiziţie, prin: „licitaţie deschisă”, în vederea atribuirii contractului 
de concesionare, având ca obiect: „Concesionarea serviciului de 
salubrizare stradală şi deszăpezire din municipiul Cluj Napoca”, cod 
CPV: 90610000-6, 90620000-9, 90630000-2, organizată de 
autoritatea contractantă MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA, cu sediul în 
Municipiul Cluj-Napoca, strada Moţilor, nr. 3, judeţul Cluj, cod poştal: 
400001. 

Prin contestaţia nr. e5502/27.03.2014, înregistrată la CNSC cu 
nr. 9510/27.03.2014, formulată de SC ROSAL GRUP SA, cu sediul în 
Municipiul Bucureşti, şos.Dudeşti-Pantelimon, nr. 2-4-6, sector 3, 
având CUI: 6089555, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 
J40/8222/1994, împotriva adresei de comunicare a rezultatului 
procedurii pentru Lotul 1 şi 2, având nr. 35903/21.03.2014 şi nr. 
35907/21.03.2014, s-a solicitat: „suspendarea procedurii, până la 
pronunţarea pe fond a unei decizii; anularea înscrisului denumit 
comunicare rezultat procedură, având nr. 35903/21.03.2014 şi nr. 
35907/21.03.2014, ca fiind netemeinic şi nelegal şi, pe cale de 
consecinţă, reluarea procedurii şi continuarea acesteia”. 

Prin contestaţia nr. 1670/31/03.2014, înregistrată la CNSC cu 
nr. 9858/31.03.2014, formulată de SC COMPANIA DE SALUBRITATE 
BRANTNER VERES SA, cu sediul în Cluj-Napoca, strada Ploieşti, nr. 1, 
judeţul Cluj, având CUI: 201322, înregistrată la Registrul Comerţului 
sub nr. J19/3956/1991, împotriva adresei de comunicare a 
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rezultatului procedurii nr. 35801/21.03.2014, s-a solicitat: „anularea 
rezultatului procedurii nr. 35801/21.03.2014, pentru LOTUL 2, ca 
fiind netemeinic şi nelegal; obligarea autorităţii contractante la 
reevaluarea ofertelor depuse de operatorii economici implicaţi în 
procedura de atribuire şi desemnarea ofertei câştigătoare cu 
respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, în materia achiziţiilor 
publice şi a cerinţelor documentaţiei de atribuire”. De asemenea, 
solicită accesul la dosarul cauzei. 

Prin contestaţia înregistrată la CNSC cu nr. 9908/01.04.2014, 
formulată de SC POLARIS M HOLDING SRL, cu sediul în Constanţa, 
strada Spiru Haret, nr. 2A, judeţul Constanţa, având CUI: 12079629, 
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J13/1645/1999, împotriva 
adresei de comunicare a rezultatului procedurii nr. 25729/ 
21.03.2014, s-a solicitat: „anularea rezultatului procedurii şi a 
actelor subsecvente, inclusiv a adresei de comunicare a rezultatului 
procedurii; obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertei 
depuse, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi fişa de 
date a achiziţiei”. 

Prin adresa înregistrată la CNSC sub nr. 10985/08.04.2014, 
formulată de SC SUPERCOM SA, cu sediul în Bucureşti, strada 
Gherghiţei, nr. 23C, sector 2, depune înscrisul intitulat: CERERE DE 
INTERVENŢIE ÎN INTERES PROPRIU, prin care solicită: „încuviinţarea 
în principiu a cererii de intervenţie în interes propriu, iar pe fondul 
cauzei, admiterea acesteia; respingerea ca nefondate a contestaţiilor 
formulate în cadrul prezentei proceduri; menţinerea ca temeinice şi 
legale a raportului procedurii de atribuire şi a actelor subsecvente 
acestuia, întocmite de autoritatea contractantă, inclusiv a comunicării 
rezultatului procedurii nr. 35894/21.03.2014 (lot. 1/sector 1) şi nr. 
35899/21.03.2014 (lot 2/ sector 2), prin care SC SUPERCOM SA a 
fost declarată câştigătoare şi dispunerea continuării procedurii prin 
încheierea contractului de concesiune de servicii, de către autoritatea 
contractantă, cu ofertantul declarat câştigător. 

Conform prevederilor art. 273, alin. (1) din OUG nr. 34/2006, 
aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, contestaţiile care fac obiectul dosarelor nr. 1086/2014,  
nr. 1127/2014 şi nr. 1142/2014, au fost conexate pentru a se 
pronunţa o soluţie unitară, deoarece acestea sunt formulate în cadrul 
aceleiaşi proceduri de atribuire. 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 

 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
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Respinge excepţia tardivităţii, invocată de autoritatea 
contractantă faţă de contestaţia formulată de SC POLARIS M 
HOLDING SRL. 

Admite, în parte, contestaţia formulată de SC ROSAL GRUP SA, 
numai în ceea ce priveşte: 

- cifra medie de afaceri a SC SUPERCOM SA; 
- redevenţa ofertată de SC SUPERCOM SA, pentru ambele 

loturi; 
- redevenţa ofertată de SC COMPANIA DE SALUBRITATE 

BRANTNER VERES SA pentru lotul 2. 
Respinge ca nefondate petitele intervenientului, referitoare la 

evaluarea ofertelor sale. 
Admite contestaţia formulată de SC COMPANIA DE 

SALUBRITATE BRANTNER VERES SA. 
Pe cale de consecinţă: 
- obligă autoritatea contractantă la anularea raportului 

procedurii de atribuire nr. 10169/21.03.2014 şi a tuturor 
actelor subsecvente, inclusiv a adreselor de comunicare 
a rezultatului procedurii de atribuire nr. 35902, 35907/ 
21.03.2014, nr. 35801/21.03.2014 şi nr. 35729/ 
21.03.2014, la reevaluarea ofertelor cu respectarea 
strictă a celor consemnate în motivarea aferentă 
prezentei; 

- admite petitul referitor la evaluarea ofertelor SC ROSAL 
GRUP SA din cererea de intervenţie formulată de SC 
SUPERCOM SA. 

Respinge ca nefondată contestaţia formulată de SC POLARIS M 
HOLDING SRL. 

Respinge, ca nefondate, celelalte critici formulate de SC ROSAL 
GRUP SA.  

Măsurile anterior dispuse vor fi duse la îndeplinire în termen de 
10 zile de la comunicarea prezentei. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi în conformitate cu 
prevederile art. 280 din OUG nr. 34/2006. 

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


