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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, +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. 2067/C8/2215,2216 
Data: 02.12.2015 

 
Pe rolul CNSC au fost înregistrate sub nr. 21694/09.11.2015 şi 

21695/09.11.2015, contestaţiile înaintate de SC GIREXIM UNIVERSAL SA şi 
SC SERVICII SALUBRITATE BUCUREŞTI SA împotriva rezultatului procedurii 
emis de CONSILIUL LOCAL CHIAJNA, cu sediul în Comuna Chiajna, str. Păcii 
nr. 75, judeţul Ilfov, în calitate de autoritate contractantă în procedura, 
licitaţie deschisă, organizată în vederea atribuirii contractului de concesionare 
având ca obiect „DELEGAREA GESTIUNII PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI 
DE SALUBRIZARE DIN COMUNA CHIAJNA, JUD. ILFOV”, coduri CPV 
90600000-3, 90610000-6, 90620000-9, 90630000-2,   90900000-6, iniţiată 
prin publicarea în SEAP a anunţului nr. 2682/08.07.2015. 

Prin contestaţia nr. 745/06.11.2015, înregistrată la CNSC sub nr. 
21694/09.11.2015, formulată de SC GIREXIM UNIVERSAL SA, cu sediul în 
Piteşti, str. I.C. Brătianu, bl. A3, et. 1, ap, 4, judeţul Argeş, înmatriculată la 
Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J03/942/1996, având CUI RO 9054608, 
reprezentată prin Vasii Ştefan – Administrator, împotriva adresei nr. 
25099/28.10.2015, reprezentând comunicarea rezultatului procedurii, emisă 
de către autoritatea contractantă, s-a solicitat Consiliului anularea actului 
atacat şi obligarea autorităţii contractante să procedeze la declararea ofertei 
sale ca fiind acceptabilă.  

Prin contestaţia nr. 2387/09.11.2015, înregistrată la CNSC sub nr. 
21695/09.11.2015, formulată de SC SERVICII SALUBRITATE BUCUREŞTI SA, 
cu sediul social în Bucureşti, Şos. Bucureşti – Ploieşti nr. 17, sector 1, 
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/3525/2000, având 
CUI RO12900081, reprezentată prin Pascu Cristian – Administrator, 
împotriva adresei nr. 25101/28.10.2015, reprezentând comunicarea 
rezultatului procedurii, emisă de către autoritatea contractantă, s-a solicitat 
Consiliului următoarele: 

-  admiterea contestaţiei; 
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- suspendarea procedurii până la soluţionarea pe fond a prezentei 
contestaţii; 

- anularea rezultatului procedurii comunicat prin adresa nr. 25101/ 
28.10.2015, prin care oferta sa a fost respinsă ca neconformă; 

- anularea raportului procedurii, a hotărârii de declarare a ofertei sale 
ca neconformă şi de declarare a ofertantului câştigător, precum şi a celorlalte 
acte subsecvente întocmite pe parcursul procedurii care au condus la 
declararea ofertei ca neconformă, acte considerate nelegale şi netemeinice; 

- obligarea autorităţii contractante la continuarea procedurii prin 
reevaluarea/reanalizarea ofertei sale; 

-  cheltuieli de judecată. 
 
 

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

 
 

DECIDE: 
 

 Conexează cele două contestaţii. 
Respinge ca nefondate excepţiile invocate de autoritatea contractantă. 
Admite contestaţiile formulate de SC GIREXIM UNIVERSAL SA şi de SC 

SERVICII SALUBRITATE BUCUREŞTI SA în contradictoriu cu CONSILIUL 
LOCAL CHIAJNA. Anulează rezultatul procedurii consemnat în raportul 
procedurii şi în adresele de comunicare în partea ce priveşte respingerea 
ofertelor depuse de cele două contestatoare. Obligă autoritatea contractantă, 
în termen de 10 zile de la primirea prezentei decizii la continuarea procedurii 
cu evaluarea ofertelor contestatoarelor, potrivit motivării ce urmează. 

Respinge, ca nedovedită, cererea contestatoarei SC SERVICII 
SALUBRITATE BUCUREŞTI SA privind obligarea autorităţii contractante la 
plata cheltuielilor de judecată.   

Obligatorie. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10 

zile de la comunicare. 
 


