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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. 1930/C1/1812 
Data: 11.11.2015  

 
Prin contestaţia nr. 1752/14.09.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 17784/15.09.2015, 
depusă de Asocierea SC ECO SUD SA – SC HIGH SORTING SRL – SC 
ANDUNA SERVIMOB SRL, prin lider de asociere SC ECO SUD SA, cu 
sediul în Bucureşti, strada Ankara, nr. 3, sector 1, având CUI RO 
13838255, înregistrată la ORC sub nr. J40/4022/2001, reprezentată 
legal prin Irena Marcu şi convenţional prin SOCIETATEA CIVILĂ DE 
AVOCAŢI „PERJU, ROTARU & ASOCIAŢII”, cu sediul ales pentru 
comunicarea corespondenţei în Bucureşti, strada Ankara, nr. 3, sector 1, 
împotriva rezultatului procedurii de atribuire, nr. 506/02.09.2015, emis 
de către ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU 
SALUBRIZARE BACĂU, cu sediul în Bacău, Calea Mărăşeşti, nr. 2, judeţul 
Bacău, cod poştal 600017, în calitate de autoritate contractantă, în 
cadrul procedurii de „licitaţie deschisă”, organizată în vederea încheierii 
unui contract de concesionare, având ca obiect: „Contract de delegare 
prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalaţiilor de 
deşeuri în Bacău”, cod CPV: 90500000-2, 77120000-7, 90513000-6, 
90514000-3, 90531000-8, s-a solicitat: „anularea adresei de comunicare 
a rezultatului procedurii nr. 506/02.09.2015; anularea rezultatului 
procedurii, a raportului procedurii nr. 501/28.08.2015 şi a tuturor actelor 
subsecvente, anularea rezultatului procedurii, atât în ceea ce priveşte 
declararea ca inacceptabilă și neconformă a ofertei depuse, cât şi în ceea 
ce priveşte declararea ca admisibilă şi câştigătoare a ofertei depuse de 
Asocierea SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT SRL - SC IRIDEX GROUP 
CONSTRUCTII SRL - SC SERVICII SALUBRITATE BUCUREŞTI SA - SC 
SOMA SRL; obligarea autorităţii contractante la reluarea procedurii, prin 
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reevaluarea ofertelor depuse, prin raportare la dispoziţiile legale 
aplicabile, la documentaţia de atribuire şi la decizia ce urmează a fi 
pronunţată în prezenta cauză; în subsidiar, în cazul în care sunt 
aplicabile şi incidente dispoziţiile art. 29 alin. (9) din Legea nr. 51/2006 
şi art. 14 alin. (3) din Legea nr. 101/2006, anularea procedurii, potrivit 
art. 278 alin. (6) din OUG nr. 34/2006 sau, în subsidiar, obligarea 
autorităţii contractante la anularea procedurii, în temeiul aceloraşi 
dispoziţii legale menţionate. 

Prin adresa înregistrată la CNSC sub nr. 18409/24.09.2015, 
Asocierea SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT SRL – SC IRIDEX GROUP 
CONSTRUCŢII SRL – SC SERVICII SALUBRITATE BUCUREŞTI SA – SC 
SOMA SRL, prin lider de asociere SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT 
SRL, înregistrată la ORC sub nr. J40/2292/1991, având CUI: 398284, 
reprezentată convenţional prin SCA LUCU ŞI ASOCIAŢII, cu sediul ales 
pentru comunicarea actelor de procedură în Bucureşti, B-dul Dimitrie 
Cantemir, nr. 1, Bl. B2, scara 2, etaj 4, camera 404, sector 4, 
formulează cerere de intervenţie în interes propriu, prin care solicită 
Consiliului să dispună admiterea acesteia; încuviinţarea în principiu a 
prezentei cereri de intervenţie în interes propriu având în vedere că 
există un drept propriu, oferta Asocierii SC IRIDEX GROUP IMPORT 
EXPORT SRL – SC IRIDEX GROUP CONSTRUCTII SRL - SC SERVICII DE 
SALUBRITATE BUCUREŞTI SA - SC SOMA SRL fiind declarată 
câştigătoare. În subsidiar, în cazul în care Consiliul va aprecia ca fiind 
inadmisibilă cererea de intervenţie în interes propriu, solicită admiterea 
prezentei cereri, ca fiind o cerere de intervenţie accesorie în interesul 
autorităţii contractante ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 
PENTRU SALUBRIZARE BACAU. Pe fondul cauzei: în principal, declinarea 
competenţei de soluţionare a prezentei contestaţii în favoarea 
Tribunalului Bucureşti; în subsidiar, respingerea contestaţiei ca 
nefondată, menţinerea ca temeinice şi legale a actelor întocmite de către 
autoritatea contractantă. 

          
În baza documentelor depuse de părţi, 

 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 
 
 

DECIDE:  
 

Respinge excepţia lipsei de competenţă, invocată de intervenient. 
Admite contestaţia formulată de Asocierea SC ECO SUD SA – SC 

HIGH SORTING SRL – SC ANDUNA SERVIMOB SRL, prin lider de asociere 
SC ECO SUD SA în contradictoriu cu ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARĂ PENTRU SALUBRIZARE BACĂU şi, pe cale de 
consecinţă, respinge cererea de intervenţie formulată de Asocierea SC 
IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT SRL – SC IRIDEX GROUP CONSTRUCŢII 
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SRL – SC SERVICII SALUBRITATE BUCUREŞTI SA – SC SOMA SRL, prin 
lider de asociere SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT SRL. 

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

Obligă autoritatea contractantă ca, în termen de 10 zile, să 
reevalueze ofertele depuse, cu respectarea dispoziţiilor legale, a 
documentaţiei de atribuire şi a celor cuprinse în motivarea prezentei. 

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

prevederile 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. 

 
 


