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În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din OUG nr. 
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție 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. 2101/C1/2198 
Data: 08.12.2015  

 
Prin contestația nr. 188/06.11.2015, înregistrată la Consiliul 

Național de Soluționare a Contestațiilor sub nr. 21528/06.11.2015, 
depusă de SC OVO DESIGN FURNITURE GROUP SRL, cu sediul în 
Comuna Mogoşoaia, strada Bucureşti-Târgovişte, nr. 176, județul Ilfov, 
având CUI RO 6844800, înregistrată la ORC sub nr. J23/2346/2002, 
reprezentată legal prin Cocirta Gheorghiță, împotriva rezultatului 
procedurii de atribuire, emis de către STAȚIUNEA DE CERCETARE 
DEZVOLTARE AGRICOLĂ, cu sediul în Turda, strada Agriculturii, nr. 27, 
cod poştal 401100, județul Cluj, în calitate de autoritate contractantă, în 
cadrul procedurii de „licitație deschisă”, organizată în vederea încheierii 
contractului de achiziție publică având ca obiect: „Achiziție mobilier 
pentru investiția: Extinderea şi modernizarea infrastructurii de cercetare 
la Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Turda/MODEX SCAT”, cod 
CPV: 39130000-2, 39181000-4, s-a solicitat: „anularea deciziei de 
reevaluare prin care oferta depusă a fost declarată neconformă, potrivit 
art. 36 alin. (2) din HG nr. 925/2006; anularea raportului procedurii de 
reevaluare şi a tuturor actelor subsecvente acestuia; anularea deciziei 
privind oferta câştigătoare a procedurii şi menţinerea ofertei depusă de 
subscrisa, drept câştigătoare; accesul la dosarul cauzei”. 

Prin adresa nr. 39848/16.11.2015, înregistrată la CNSC sub nr. 
22156/16.11.2015, SC NITECH SRL, cu sediul în Bucureşti, B-dul 
Bucureştii Noi, nr. 212, sector 1, având CUI: 13890865, înregistrată la 
ORC sub nr. J40/4893/2001, formulează cerere de intervenȚie în 
interesul autorităȚii contractante, solicitând: admiterea cererii de 
intervenție şi pe fond, respingerea ca nefondată a contestației. 
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În baza documentelor depuse de părți, 
 CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR 

 
DECIDE:  

 
Respinge ca nefondată contestația formulată de SC OVO DESIGN 

FURNITURE GROUP SRL în contradictoriu cu STAȚIUNEA DE CERCETARE 
DEZVOLTARE AGRICOLĂ iar, pe cale de consecinţă, admite cererea de 
intervenţie formulată de SC NITECH SRL. 

Dispune continuarea procedurii de atribuire în cauză. 
Prezenta decizie este obligatorie pentru părți, 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. 

 


