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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 8900745,    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. 2011/C11/2121/2139 

Data: 23.11.2015 
  

Pe rolul CNSC au fost înregistrate sub nr. 20723/27.10.2015 şi nr. 
20947/29.10.2015, contestaţiile formulate de SC MARCOM RMC`94 SRL 
şi SC COSTA UTILAJE SRL, referitoare la procedura de atribuire, prin 
„cerere de oferte offline”, a contractului de achiziţie publică de furnizare, 
având ca obiect: DEZVOLTARE LOCALĂ ÎN COMUNA MĂGURA ILVEI, 
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD, cod CPV: 43200000-5, organizată de 
autoritatea contractantă COMUNA MĂGURA ILVEI, cu sediul în Comuna 
Măgura Ilvei nr. 380, cod poştal 427145, judeţul Bistriţa-Năsăud. 
 Prin contestaţia nr. 1093/27.10.2015, înregistrată la CNSC sub nr. 
20723/27.10.2015, formulată de SC MARCOM RMC`94 SRL, cu sediul în 
Oraşul Otopeni, str. Drumul Odăii nr. 14A, judeţul Ilfov, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J23/225/2002, având CUI RO 
6519610, reprezentată legal prin Constantin Marcu – Director General, 
împotriva adresei nr. 3481/23.10.2015, reprezentând comunicarea 
rezultatului procedurii, emisă de autoritatea contractantă COMUNA 
MĂGURA ILVEI, s-au solicitat următoarele: 
  - anularea actului contestat şi, pe cale de consecinţă, anularea 
rezultatului procedurii, precum şi obligarea autorităţii contractante la 
reevaluarea ofertelor; 
 - obligarea autorităţii contractante la respectarea deciziilor 
definitive ale CNSC privind constatarea îndeplinirii de către oferta SC 
MARCOM RMC`94 SRL a cerinţei privind braţul de excavare curbat care 
să permită încărcarea peste obstacol. 
 Prin contestaţia nr. 781/28.10.2015, înregistrată la CNSC sub nr. 
20947/29.10.2015, formulată de SC COSTA UTILAJE SRL, cu sediul 
social în Bucureşti, str, Aron Cotruş nr. 57, sc. A, et. 5, ap. 18, sector 1 
şi punct de lucru în Pipera, str. Câmpul Pipera nr. 49T, Voluntari, judeţul 
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Ilfov, unde se vor comunica toate actele de procedură, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J40/4026/2012, având CUI 
30043763, reprezentată legal prin Mincu Pătraşcu-Brâncuşi Irina – 
Administrator, împotriva adresei nr. 3480/23.10.2015, reprezentând 
comunicarea rezultatului procedurii, emisă de autoritatea contractantă 
COMUNA MĂGURA ILVEI, s-au solicitat următoarele: 
 - anularea rezultatului procedurii de atribuire nr. 3480/23.10.2015, 
prin care comisia de evaluare a ofertelor a respins, ca neconformă, 
oferta sa pe considerentul că propunerea tehnică nu corespunde cu 
cerinţele tehnice minimale din caietul de sarcini privind curbura braţului 
de excavare, nedemonstrând corespondenţa propunerii tehnice cu 
cerinţele autorităţii contractante, întrucât au fost solicitate clarificări în 
considerarea dispoziţiilor Deciziei nr. 1679/C5/1761/1770/1792, 
pronunţată de CNSC, în data de 07.10.2015, cu privire la caracteristicile 
tehnice ale curburii braţului de excavare, în sensul că, desenul profilului 
acestei componente să cuprindă informaţii cu privire la valoarea 
unghiului dintre liniile tangentă la arcul de cerc ce formează curbura 
braţului, precum şi valoarea razei de curbură a braţului de excavare, 
comisia de evaluare apreciind că din desenul ataşat răspunsului la 
solicitarea de clarificări nu rezultă faptul că cerinţa cu referire la curbura 
braţului este asemănătoare cu desenul prezentat ca şi clarificare, 
răspunsul fiind considerat neconcludent, cu aplicarea dispoziţiilor art. 79 
alin. (1) din HG nr. 925/2006; 
 - obligarea autorităţii contractante la reluarea procedurii de 
achiziţie şi la reevaluarea ofertei SC COSTA UTILAJE SRL. 
 Conform prevederilor art. 273 alin. (1) din OUG nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, contestaţiile ce fac obiectul 
dosarelor nr. 2121/2015 şi nr. 2139/2015, au fost conexate pentru a se 
pronunţa o soluţie unitară, deoarece sunt formulate în cadrul aceleiaşi 
proceduri de atribuire. 
 

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

 
DECIDE: 

 
Admite contestaţiile formulate de SC MARCOM RMC`94 SRL şi SC 

COSTA UTILAJE SRL, în contradictoriu cu autoritatea contractantă 
COMUNA MĂGURA ILVEI. 

Anulează raportul procedurii nr. 3490/23.10.2015 şi actele 
subsecvente acestuia, respectiv menţiunile referitoare la ofertele depuse 
de SC MARCOM RMC`94 SRL şi de SC COSTA UTILAJE SRL şi cele 
referitoare la ofertele admisibile. 

Obligă autoritatea contractantă, în termen de 10 zile de la primirea 
deciziei Consiliului, la reanalizarea ofertelor SC MARCOM RMC`94 SRL şi 
SC COSTA UTILAJE SRL, aplicarea criteriului de atribuire şi stabilirea 
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rezultatului procedurii, cu respectarea celor din motivare, a 
documentaţiei procedurii şi a legislaţiei în materia achiziţiilor publice.  

Comunicarea privind rezultatul procedurii se va transmite 
operatorilor economici implicaţi, cu respectarea termenului legal.  

Dispune continuarea procedurii de atribuire în  cauză. 
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în  termen de 

10 zile de la comunicare. 
 


