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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. 1995/C8/2092 
Data: 19.11.2015  

 

Prin contestaţia nr. 2428/22.10.2015, înregistrată la CNSC sub nr. 
20570/23.10.2015, înaintată de SC SCADT SA, lider al Asocierii SCADT SA 
– SC TRANSCOM CARAIMAN SRL, cu sediul în Slatina, str. Cireaşov, nr. 18, 
judeţul Olt, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J28/970/1992, 
având CUI 1512351, reprezentată legal de Toma Ion Ovidiu – Director 
general, formulată împotriva rezultatului procedurii de atribuire, comunicat 
prin adresa nr. 15156/19.10.2015, de către ORAŞUL SCORNICEŞTI, cu 
sediul în Scorniceşti, Bulevardul Muncii, nr. 13, judeţul Olt, în calitate de 
autoritate contractantă, în cadrul procedurii de „cerere de oferte”, cu etapă 
finală de licitaţie electronică, organizată în vederea atribuirii contractului 
având ca obiect: „Blocuri locuinţe sociale cu 32 unităţi locative, strada 
Pompierilor, oraşul Scorniceşti, judeţul Olt”, cod CPV: 45211341-1 – 
Lucrări de construcţii de apartamente (Rev. 2), iniţiată prin publicarea în 
SEAP a invitaţiei de participare nr. 379217/14.09.2015, s-a solicitat 
Consiliului să admită contestaţia formulată, să dispună anularea adresei de 
comunicare nr. 15156/19.10.2015 privind rezultatul procedurii de 
atribuire, a raportului procedurii de atribuire şi a tuturor actelor 
subsecvente; să oblige autoritatea contractantă la reluarea procedurii de 
atribuire, prin reanalizarea şi reevaluarea ofertei sale, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare şi cu cerinţele impuse prin documentaţia de atribuire, 
declararea acesteia ca fiind admisibilă; să dispună reluarea procedurii de la 
momentul evaluării integrale a ofertelor, anularea licitaţiei electronice şi 
organizarea unei noi faze de licitaţie electronică, la care să participe toate 
ofertele admisibile. 

Prin adresa nr. 1046/28.10.2015, înregistrată la CNSC sub nr. 
20805/28.02.2015, SC CONDOR PĂDURARU SRL, cu sediul în Slatina, str. 
Cireaşov, nr. 22, judeţul Olt, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului 
sub nr. J28/869/1994, CUI RO6341635, reprezentată legal prin Cristian 
Păduraru - Administrator şi convenţional prin Societatea Civilă de Avocaţi 
„Predoi şi Asociaţii”, cu sediul in Bucureşti, str. Cluceru Udricani, nr. 18, 
etaj 4, sector 3, a înaintat Consiliului o cerere de intervenţie prin care 
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solicită admiterea în principiu şi pe fond a ei şi respingerea contestaţiei 
formulate.  

 
 

În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
DECIDE 

 

Admite, în principiu, cererea de intervenţie aparţinând SC CONDOR 
PĂDURARU SRL.  

Admite contestaţia formulată de SC SCADT SA, lider al Asocierii 
SCADT SA – SC TRANSCOM CARAIMAN SRL, în contradictoriu cu 
autoritatea contractantă ORAŞUL SCORNICEŞTI şi anulează raportul 
procedurii nr. 14987/14.10.2015, precum şi actele subsecvente acestuia, 
în partea ce priveşte oferta contestatoarei. 

Obligă autoritatea contractantă la continuarea procedurii de atribuire 
în cauză, în termen de 10 zile de la comunicarea prezentei, cu reevaluarea 
ofertei Asocierii SCADT SA – SC TRANSCOM CARAIMAN SRL, prin 
solicitarea de clarificări, conform celor precizate în motivare. 

Respinge, ca nefondată, cererea de intervenţie a SC CONDOR 
PĂDURARU SRL. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 

10 zile de la comunicare. 


