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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  +4 021 890 07 45   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. 1892/C8/1929, 1980, 2024 

Data: 06.11.2015  
 

 

Prin contestaţiile nr. 1100/01.10.2015, 821/30.09.2015 şi 116/ 
07.10.2015 înregistrate la CNSC sub nr. 18871/01.10.2015,  19342/ 
07.10.2015 şi 19734/13.10.2015, înaintate de SC TITAN EDILITARA 
SRL, cu sediul în Brăila, str. Mihai Eminescu, nr. 56, judeţul Brăila, 
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J09/73/1999, având CUI RO 
11605016, reprezentată legal de Fusea Ştefan, de SC SALESIANER 
MIETTEX SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Drumul Osiei, nr. 54-64, sector 
6, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/6937/2005, având CUI 
RO 17480221, reprezentată legal de Chiorean Adrian şi de SC RUFE 
ALBE SRL, cu sediul în Urlaţi. Str. 1 Mai, nr. 33A, parter, etaj 1, judeţ 
Prahova, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J29/636/2010, 
având CUI RO 26930058, reprezentată legal de Puiu Dragoş, formulate 
împotriva rezultatului procedurii de atribuire, comunicat prin adresele nr. 
„28028/28.09.2015” şi nr. 29028/28.09.2015, emise de SPITALUL 
JUDEŢEAN DE URGENŢĂ PLOIEŞTI, cu sediul în Ploieşti, str. Găgeni, nr. 
100, judeţul Prahova, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul 
procedurii de „licitaţie deschisă”, organizată în vederea semnării unui 
acord cadru având ca obiect „Servicii de spălătorie şi curăţătorie uscată”, 
cod CPV: 98310000-9 – Servicii de spălătorie şi de curăţătorie uscată 
(Rev. 2), iniţiată prin publicarea în SEAP a anunţului de participare nr. 
161259/16.07.2015, s-a solicitat Consiliului să dispună:  

- anularea raportului procedurii de atribuire şi a comunicărilor 
privind rezultatul procedurii de atribuire; 



 2

- reluarea procedurii de achiziţie, reevaluarea tuturor ofertelor şi 
întocmirea unui nou raport al procedurii, care să reflecte în mod corect şi 
complet rezultatul acesteia.  

Pentru soluţionarea contestaţiilor, având în vedere ca acestea au 
fost formulate în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire, Consiliul a 
procedat la conexarea lor, în conformitate cu dispoziţiile art. 273 alin. (1) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006. 
  

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 
 

DECIDE 
 

Conexează contestaţiile formulate. 
Admite contestaţiile formulate de SC TITAN EDILITARA SRL şi de 

SC SALESIANER MIETTEX SRL, în contradictoriu cu SPITALUL JUDEŢEAN 
DE URGENŢĂ PLOIEŞTI. 

Anulează, în parte, raportul procedurii de atribuire nr. 29027/ 
28.09.2015 şi actele subsecvente acestuia, în ceea ce priveşte evaluarea 
ofertelor SC TITAN EDILITARA SRL şi de SC SALESIANER MIETTEX SRL şi 
obligă autoritatea contractantă, în termen de 10 zile de la primirii 
prezentei decizii, pentru considerentele expuse în motivare, la solicitarea 
de clarificări şi reevaluarea ofertelor contestatoarelor şi aplicarea 
criteriului de atribuire. 

Respinge, pentru neconstituirea garanţiei de bună conduită, 
contestaţia depusă de SC RUFE ALBE SRL, în contradictoriu cu SPITALUL 
JUDEŢEAN DE URGENŢĂ PLOIEŞTI. 

Dispune continuarea procedurii de achiziţie publică.  
Obligatorie. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 

10 zile de la comunicare. 
 


