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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. 1852/C1/1869,1969 
Data: 30.10.2015 

 
 
Pe rolul CNSC au fost înregistrate, sub nr. 18353/23.09.2015 şi nr. 

19226/06.10.2015, contestaţiile formulate de Asocierea SC ROMCO 
SYSTEM SRL şi SC AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP SRL, prin 
împuternicit SC AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP SRL, cu privire la 
procedura de atribuire, prin „cerere de oferte”, a contractului de achiziţie 
publică de lucrări, având ca obiect „Reabilitare şi modernizare clădire 
existentă "Cinematograf Dacia"- faza 2, jud. Bistriţa Năsăud”, cod CPV 
45453000-7, organizată de autoritatea contractantă JUDEŢUL BISTRIŢA 
- NĂSĂUD, cu sediul în municipiul Bistriţa, str. Piaţa Petru Rareş nr. 1-2, 
jud. Bistriţa. 
 Prin contestaţia înregistrată la CNSC cu nr. 18353/23.09.2015, 
depusă de Asocierea SC ROMCO SYSTEM SRL, înmatriculată la Registrul 
Comerţului sub nr. J40/4152/2003, având CUI RO15315902 şi SC 
AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP SRL, înmatriculată la Registrul 
Comerţului sub nr. J40/14072/2005, având CUI RO17867768, prin 
împuternicit SC AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP SRL, cu sediul 
convenţional în Bucureşti, Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, împotriva 
adresei de comunicare a rezultatului procedurii nr. VI/14.746/ 
18.09.2015,  emisă de către JUDEŢUL BISTRIŢA - NĂSĂUD, în cadrul 
procedurii de mai sus, s-a solicitat: 
- anularea rezultatului aplicarii procedurii de achiziţie comunicat prin 
adresa nr. VI/14.746/18.09.2015; 
- anularea raportului procedurii şi a actelor subsecvente în partea ce 
priveşte analiza propunerilor financiare;  
- reevaluarea ofertei desemnate câştigătoare;  
- acordarea cheltuilelilor aferente constituirii garanţiei de bună conduită. 

Prin contestaţia înregistrată la CNSC sub nr. 19226/06.10.2015, 
formulată de Asocierea SC ROMCO SYSTEM SRL şi SC AUDIOTECH 
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MULTIMEDIA GROUP SRL, prin împuternicit SC AUDIOTECH MULTIMEDIA 
GROUP SRL, împotriva raportului de atribuire înregistrat sub nr. 14705/ 
17.09.2015 şi a actelor sale subsecvente, emise de către JUDEŢUL 
BISTRIŢA - NĂSĂUD, în cadrul procedurii antemenţionate, s-a solicitat:  
- anularea rezultatului aplicării procedurii de achiziţie comunicat prin 
adresa nr. VI/14.746/18.09.2015; 
- anularea raportului procedurii şi a actelor subsecvente în partea ce 
priveşte analiza propunerilor financiare;  
- reevaluarea ofertei desemnate câştigătoare;  
- acordarea cheltuilelilor aferente constituirii garanţiei de bună conduită. 
 Conform prevederilor art. 273 alin. (1) din OUG nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, contestaţiile care fac obiectul 
dosarelor nr. 1869/2015 şi nr. 1969/2015, 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:  
 
Admite contestaţiile formulate de Asocierea SC ROMCO SYSTEM 

SRL şi SC AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP SRL, prin împuternicit SC 
AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP SRL, în contradictoriu cu JUDEŢUL 
BISTRIŢA - NĂSĂUD. 

Anulează raportul procedurii şi actele subsecvente şi obligă 
autoritatea contractantă la reevaluarea ofertei SC IMOBIL DAN SRL cu 
respectarea prevederilor legale, a Deciziei CNSC nr. 1469/C11/1561 din 
data 04.09.2015, a documentaţiei de atribuire şi a celor cuprinse în 
motivarea aferentă prezentei, în termen de 10 zile de la comunicare. 

Obligă autoritatea contractantă la plata către contestatoare a sumei 
pretinse cu titlu de cheltuieli de soluţionare respectiv comision constituire 
garanţie de bună conduită. 

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

dispoziţiile art. 280 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. 

 


