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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 O.U.G. 
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. 2338/ C2 /2091 

Data: 05.08.2014 
 

 Prin contestaţia nr. MRR-1338/26.05.2014, înregistrată la 
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 
16852/26.05.2014, depusă de către S.C MARTIN ROSE ROMÂNIA 
S.R.L, lider al Asocierii S.C MARTIN ROSE ROMÂNIA S.RL - MARTIN 
ROSE GmbH&Co.KG - ELEKTROLINE AS – S.C. DELTA ACM 93 
S.R.L. cu sediul în municipiul Timişoara, Bd. Liviu Rebreanu nr. 57, 
judeţul Timiş, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. 
J35/576/1993, având Cod Unic de Înregistrare RO 3287299, 
împotriva rezultatului procedurii emis de către PRIMĂRIA 
MUNICIPIULUI PLOIEŞTI, în calitate de autoritate contractantă, cu 
sediul în municipiul Ploieşti, Bd. Republicii nr. 2, judeţul Prahova, în 
cadrul procedurii de „licitaţie deschisă”, fără fază finală licitaţie 
electronică, organizată pentru atribuirea contractului de achiziţie 
publică de lucrări, având ca obiect „Creşterea mobilităţii 
transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102 cu 
lucrări vizând calea de rulare, staţii cu peroane adaptate 
persoanelor cu dizabilităţi, material rulant, elemente de semnalizare 
şi automatizare – etapa II: intersecţie Republicii – bucla Vest” cod 
CPV 45234120-3, 45231400-9, 45232000-2, 45233000-9, având 
sursa de finanţare: „Programul Operaţional Regional - POR”, s-a 
solicitat anularea deciziei comisiei de evaluare privind declararea 
drept ofertă câştigătoare a ofertei depuse de asocierea S.C 
TANCRAD S.R.L – DORSALVE S.L. – S.C RBX TUDAN ELECTRIC 
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S.R.L. şi a raportului procedurii, obligarea autorităţii contractante la 
reevaluarea ofertei depuse de asocierea câştigătoare şi în subsidiar, 
anularea procedurii de atribuire. 
 S.C. TANCRAD S.R.L., lider al asocierii S.C. TANCRAD S.R.L.- 
DORSALVE SL – S.C. RBX TUDAN ELECTRIC S.R.L., cu sediul în 
Galaţi, str. Brăilei, nr. 169J, judeţul Galaţi, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului sub nr. J17/1938/1995, având CUI RO 
8006670, în calitate de ofertant desemnat câştigător, al 
contractului de achiziţie publică de lucrări, având obiectul arătat 
mai sus, depune „Cerere de intervenţie” nr. 3160/04.06.2014, 
înregistrată la Consiliu sub nr. 18246/05.06.2014, prin care solicită 
admiterea cererii de intervenţie, respingerea contestaţiei formulate 
de S.C. MARTIN ROSE ROMÂNIA S.R.L. împotriva deciziei autorităţii 
contractante privind rezultatul procedurii, ca nefondată şi, 
menţinerea tuturor actelor emise de Municipiul Ploieşti. 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 

 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 

Admite în parte contestaţia formulată S.C. MARTIN ROSE 
ROMÂNIA S.R.L., în contradictoriu cu PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 
PLOIEŞTI.  

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

Obligă autoritatea contractantă, ca în termen de 10 zile de la 
comunicarea deciziei Consiliului, să reanalizeze şi să reevalueze 
oferta câştigătoare, cu respectarea celor precizate în motivare, a 
dispoziţiilor legale şi a cerinţelor din documentaţia de atribuire. 
 Respinge ca nefondată solicitarea contestatorului de anulare a 
procedurii. 

Pe cale de consecinţă, respinge cererea de intervenţie 
formulată de S.C. TANCRAD S.R.L. 

Dispune continuarea procedurii de atribuire, cu respectarea 
celor decise anterior. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate 
cu dispoziţiile art. 280 alin. (1) şi (3) 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. 
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