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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, +4021 8900745  www.cnsc.ro 

 
În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, 
a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul adoptă 
următoarea 

 
DECIZIE 

Nr. 1985/C3/2111 
Data: 19.11.2015 

 
Prin contestaţia nr. 3703/26.10.2015, înregistrată la CNSC sub nr. 

20672/26.10.2015, aparţinând SC DAFORA SA, cu sediul în Mediaş, Piaţa 
regele Ferdinand I nr. 15, judeţul Sibiu, înmatriculată la Oficiul Registrului 
Comerţului sub nr. J32/8/1995, având CUI 7203436, în calitate de membru 
al asocierii SC DAFORA SA - SC PORTATIV SRL - SC ACI BISTRIŢA SA, 
înaintată împotriva comunicării rezultatului procedurii nr. 
259420/19.10.2015 emisă de MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul în Oradea, P-
ţa Unirii nr. 1, cp 410100, judeţul Bihor, în calitate de autoritate 
contractantă în procedura, cerere de oferte offline, organizată în vederea 
atribuirii contractului de lucrări având ca obiect „Contractarea lucrărilor de 
construcţii şi montare a echipamentelor aferente punctului termic 902, 
executarea conductelor de transport apă geotermală şi forarea sondei de 
reinjecţie a apei geotermale pentru proiectul «Valorificarea energiei 
geotermale pentru producerea agentului termic de încălzire pentru 
consumatorii punctului termic pt 902 cu reinjectarea apei geotermale uzate 
termic în zăcământ»”, cu invitaţie de participare nr. 376142/06.07.2015, s-
a solicitat Consiliului anularea deciziei de respingere a ofertei asocierii SC 
DAFORA SA - SC PORTATIV SRL - SC ACI BISTRIŢA SA, comunicată prin 
adresa nr. 259420/19.10.2015, şi, în subsidiar, constatarea faptului că 
oferta acesteia „întruneşte condiţiile de eligibilitate”. 

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 
 

Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale de reprezentare a 
contestatoarei. 

Respinge ca nefondată contestaţia depusă de SC DAFORA SA, în 
calitate de membru al asocierii SC DAFORA SA - SC PORTATIV SRL - SC 
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ACI BISTRIŢA SA. 
Dispune continuarea procedurii de achiziţie publică. 
Obligatorie. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 

10 zile de la comunicare. 
 


