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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 O.U.G. 
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. 2160/C2/2354 
Data: 16.12.2015 

 
Prin contestaţia nr. 1042/02.12.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 23201/02.12.2015, 
formulată de S.C. ELCO ANTREPRIZA S.A., cu sediul în municipiul Bacău, 
str. Izvoare, nr. 98, judeţul Bacău, înmatriculată la O.R.C. sub nr. 
J04/132/2015, având CIF: 34081166, reprezentată legal prin 
administrator Balotă Adrian, împotriva raportului procedurii, înregistrat 
sub nr. 9132/18.11.2015, respectiv împotriva comunicării nr. 
9168/18.11.2015, acte emise de către MUNICIPIUL BACĂU, cu sediul în 
municipiul Bacău, Str. Mărăşeşti nr. 6, judeţul Bacău, cod poştal 600017, 
în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de atribuire, 
prin „licitaţie deschisă”, a contractului de achiziţie publică de servicii 
având ca obiect „Servicii de mentenanţă a iluminatului public în 
municipiul Bacău”, cod CPV 50232100-1, 50232110-4, tip de finanţare: 
fonduri bugetare, s-a solicitat:  
1. anularea adresei nr. 9168/18.11.2015 (989/19.11.2015) privind 
comunicarea rezultatului rocedurii de atribuire; 
2. anularea raportului procedurii de atribuire a contractului de achiziţie 
publică nr. 9132/18.11.2015; 
3. anularea deciziei autorităţii contractante prin care oferta sa a fost 
declarată necâştigătoare, iar oferta SC ETWO DIRECT SRL BACAU a fost 
desemnată câştigătoare; 
4. obligarea autorităţii contractante la reluarea evaluării ofertei depuse 
de S.C. ETWO DIRECT S.R.L. BACĂU, în conformitate cu prevederile din 
fişa de date şi anunţul de participare”. 

S.C. ETWO DIRECT S.R.L., cu sediul în municipiul Bacău, str. 
Mărăşeşti, nr. 118, sc. C, ap. 3-4, jud. Bacău, cod poştal 600119 şi 
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sediul administrativ în municipiul Bacău, str. Mărăşeşti, nr. 116, jud. 
Bacău, cod poştal 600118, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului 
sub nr. J04/17/2003, având CIF 15122995, reprezentată legal prin 
administrator special Bogdan Marin, în calitate de ofertant desemnat 
câştigător al contractului de achiziţie publică în cauză, a depus 
„Intervenţie în interes propriu” nr. 091/07.12.2015, înregistrată la 
Consiliu sub nr. 23590/07.12.2015, prin care solicită respingerea 
contestaţiei formulată de S.C. ELCO ANTREPRIZA S.A., ca neîntemeiată. 
 

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

 
DECIDE: 

 
Admite contestaţia formulată de către S.C. ELCO ANTREPRIZA S.A., 

în contradictoriu cu MUNICIPIUL BACĂU. Pe cale de consecinţă respinge 
cererea de intervenţie formulată de S.C. ETWO DIRECT S.R.L. 

Anulează raportul procedurii şi adresele de comunicare a 
rezultatului procedurii de achiziţie publică, ca acte subsecvente ale 
raportului procedurii. 
 Obligă autoritatea contractantă ca, în termen de 10 zile de la 
primirea deciziei Consiliului, să reevalueze oferta depusă de S.C. ETWO 
DIRECT S.R.L., cu respectarea prevederilor documentaţiei de atribuire, a 
dispoziţiilor legale şi a celor evocate în motivare. 
 Dispune continuarea procedurii de achiziţie publică, cu respectarea 
celor decise anterior. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 alin. (1) şi (3) din O.U.G. nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 
10 zile de la comunicare. 


