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În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor 
de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi 
a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, Consiliul adoptă următoarea 

 
 

DECIZIE 
Nr. 2190/C11/2396 

Data: 21.12.2015 
 
 
Prin contestaţia nr. 74/04.12.2015, înregistrată la Consiliul Naţional de 

Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 23546/07.12.2015, formulată de SC 
DYNAMIC BUSINESS SERVICE SRL, cu sediul în Gogoşu nr. 43, camera 4, 
judeţul Mehedinţi, având CUI RO 30556416, reprezentantă legal prin Buzgure 
Ion – Administrator, împotriva adresei nr. 13608/25.11.2015, reprezentând 
comunicarea rezultatului procedurii, emisă în cadrul procedurii de licitaţie 
deschisă, cu fază finală de licitaţie electronică, organizată de CONSILIUL 
JUDEŢEAN MEHEDINŢI, cu sediul în Drobeta-Turnu Severin, str. Traian nr. 
89, judeţul Mehedinţi, în calitate de autoritate contractantă, în vederea 
atribuirii contractului de achiziţie publică, având ca obiect „furnizare şi 
distribuţie produse de panificaţie / lactate în cadrul Programului Naţional 
«Lapte-corn» 2015-2016”, coduri CPV 15511100-4 – Lapte pasteurizat 
(Rev.2), CPV 15511210-8 – Lapte UHT (Rev.2), CPV 15811300-9 – Cornuri 
(Rev.2), CPV 15821200-1 – Biscuiţi dulci, CPV 60000000-8 – Servicii de 
transport (cu excepţia transportului de deşeuri) (Rev.2) s-a solicitat anularea 
adresei nr. 13608/25.11.2015 reprezentând comunicarea rezultatului 
procedurii cu consecinţa participării SC DYNAMIC BUSINESS SERVICE SRL la 
licitaţie. 

Prin adresa nr. 1038 din 14.12.2015, înregistrată la Consiliu cu nr. 
24064 din 14.12.2015, SC ACHIZIŢIE ŞI DEZVOLTARE SRL în calitate de lider 
al asocierii SC ACHIZIŢIE ŞI DEZVOLTARE SRL & SC ECOLACT PROD SRL, cu 
sediul în Târgu - Jiu, str. Griviţei nr. 32D, judeţul Gorj, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului cu nr. J18/129/1993, având CUI RO 3524999, 
reprezentată legal de Rădulea Loredana Maria – Administrator, a transmis 
documentul denumit „cerere de intervenţie”, a solicitat admiterea în principiu 
şi pe fond a cererii de intervenţie formulate, cu consecinţa respingerii 
contestaţiei ca nefondată, menţinerea deciziei autorităţii contractante privind 
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rezultatul procedurii şi a tuturor actelor subsecvente şi continuarea procedurii 
de atribuire prin validarea actelor juridice emise până în acest moment şi 
perfectarea contractului de achiziţie publică, apreciind că nu se impune 
suspendarea procedurii. 

 
 

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

 
DECIDE: 

 
Admite contestaţia formulată de SC DYNAMIC BUSSINES SRL, în 

contradictoriu cu CONSILIUL JUDEŢEAN MEHEDINŢI, şi anulează procesul - 
verbal al şedinţei de evaluare a ofertelor nr. 13184/17.11.2015, raportul 
procedurii de atribuire nr. 13606/25.11.2015, rezultatul procedurii, inclusiv 
faza finală de licitaţie electronică şi comunicările privind rezultatul procedurii 
transmise contestatoarei şi societăţii desemnate câştigătoare. Va obliga 
autoritatea contractantă la reevaluarea ofertei SC DYNAMIC BUSSINES SRL 
şi stabilirea rezultatului procedurii, în termen de 10 zile de la primirea 
deciziei, cu respectarea celor din motivare, a documentaţiei de atribuire şi a 
dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice. Rezultatul procedurii va fi 
comunicat operatorilor economici implicaţi în termenul legal. 

Dispune continuarea procedurii. 
Respinge cererea de intervenţie formulată de SC ACHIZIŢIE ŞI 

DEZVOLTARE SRL.  
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 

zile de la comunicare. 

 


