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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. 600S/C2/3073 
 Data: 16.09.2014 

 
      Prin contestaţia nr. 366/28.08.2014, înregistrată la CNSC cu 
nr.26062/28.08.2014, formulată de S.C. WASVAL S.R.L., cu sediul 
în Iaşi, strada I.C. Brătianu, nr. 8A, etaj 2, ap.5, judeţul Iaşi, 
împotriva adresei de comunicare a rezultatului procedurii nr. 
M.04.01.01/973/19.08.2014, emisă de către S.C. METROREX S.A., 
în calitate de autoritate contractantă, cu sediul în Bucureşti, Bdul 
Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, în cadrul procedurii de „licitaţie 
deschisă”, cu etapă finală de licitaţie electronică, în vederea 
încheierii acordului cadru, cu un singur operator economic, pe o 
durată de 48 luni, având drept obiect: „Servicii de dezinsecţie, 
deratizare, igienizare – dezinfecţie a spaţiilor publice, tehnice, 
tunele şi galerii de metrou, trenuri electrice de metrou şi erbicidare 
a zonei liniilor de cale ferată din depouri”, s-a solicitat: 
-  „anularea deciziei de anulare a procedurii de atribuire a acordului 
cadru de servicii „Servicii de dezinsecţie, deratizare, igienizare – 
dezinfecţie a spaţiilor publice, tehnice, tunele şi galerii de metrou, 
trenuri electrice de metrou şi erbicidare a zonei liniilor de cale 
ferată din depouri”,  
- obligarea autorităţii contractante la punerea în aplicare a Deciziei 
CNSC nr. 2371/C1/27549/08.08.2014 prin reevaluarea ofertelor, cu 
respectarea prevederilor legale, a documentaţiei de atribuire, 
ţinând cont de motivarea emisă de Consiliul Naţional de Soluţionare 
a Contestaţiilor;  
- obligarea autorităţii contractante la continuarea procedurii de 
atribuire în cauză”. 
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      S.C. ALLCHIM CO S.A., lider al asocierii ALLCHIM CO S.A. –
APOLIMANTIKI S.A., cu sediul în Bucureşti, str. Zori de Zi, nr. 46, 
sector 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. 
J40/3429/1999, având CUI RO 11655227,  în calitate de ofertant în 
cadrul procedurii de  „licitaţie deschisă”, cu etapă finală de licitaţie 
electronică, în vederea încheierii acordului cadru, cu un singur 
operator economic, pe o durată de 48 luni, având drept obiect: 
„Servicii de dezinsecţie, deratizare, igienizare – dezinfecţie a 
spaţiilor publice, tehnice, tunele şi galerii de metrou, trenuri 
electrice de metrou şi erbicidare a zonei liniilor de cale ferată din 
depouri”, depune „Cerere de intervenţie” nr. 604/05.09.2014, 
înregistrată la Consiliu sub nr. 26618/05.09.2014, prin care solicită 
„admiterea, în principiu, a cererii de intervenţie; admiterea, pe 
fond, a cererii de intervenţie şi, în consecinţă respingerea ca 
neîntemeiată a contestaţiei formulate de către S.C. WASVAL S.R.L., 
în ceea ce priveşte oferta depusă de asociere”.   
 
 

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

 
DECIDE:  

 
      În conformitate cu dispoziţiile art. 413 alin. (1) pct. 1) din 
Codul de procedură civilă, coroborate cu cele ale art. 297 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, pentru 
considerentele evocate în motivarea prezentei, suspendă 
soluţionarea contestaţiei formulată de S.C. WASVAL S.R.L. în 
contradictoriu cu S.C. METROREX S.A., până la rămânerea 
definitivă a hotărârii care va fi pronunţată de către Curtea de Apel 
Bucureşti.  

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere potrivit 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 şi Codului de 
procedură civilă. 

 


