
CONSILIUL NAȚIONAL DE 

SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR
C. N. S. C.

Str. Stavropoleos nr.6, Sectorul 3, București, România, CP 030084, CIF 20329980
Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 Fax. +4 021 8900745 www.cnsc.ro

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) și ale art. 27
alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac
în  materie  de  atribuire  a  contractelor  de  achiziție  publică,  a
contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări
și  concesiune  de  servicii,  precum  și  pentru  organizarea  și
funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor,
Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE
Nr. 87/C3/2829,2836

Data: 14.01.2021

Prin contestațiile FN (fără număr de înregistrare la emitent) și nr.
7692/15.12.2020,  înregistrate  la  Consiliul  Național  de  Soluționare  a
Contestațiilor  sub  nr.  55350/15.12.2020,  respectiv  sub  nr.  55518/
15.12.2020,  înaintate  de  (1) SC GRUP CONSTRUCȚII  EST SA,  cu
sediul  în  Iași,  str.  Petre  Țuțea  nr.  35,  județul  Iași,  înmatriculată  în
registrul  comerțului  sub  nr.  J22/801/2002,  având  CUI  14784730,
reprezentată legal prin Marius Cojocariu, administrator și, convențional,
prin  avocat  Irina  Raihel-Arnăutu,  cu  sediul  procesual  ales  pentru
comunicarea actelor de procedură în Iași, str. Mr. Eremia Popescu nr. 1,
bl. 1, et. 1, ap. 1, județul Iași și de  (2) SC CONEST SA, cu sediul în
Iași,  Bd.  Metalurgiei  nr.  2,  județul  Iași, înmatriculată  în  registrul
comerțului  sub  nr.  J22/352/1991,  având  CUI  1959695,  reprezentată
legal  prin Barceanu  Dragoș,  director  ofertare-contractare,  formulate
împotriva  rezultatului  procedurii  simplificate  organizate  de  autoritatea
contractantă MUNICIPIUL PAȘCANI, cu sediul în Pașcani, str. Ștefan cel
Mare nr. 16, județul Iași, în vederea atribuirii contractului de „Execuție
lucrări  în  cadrul  proiectului  Reabilitare,  conservare  și  revitalizare  a
Palatului  Cantacuzino-Pașcanu și  a terenului  aferent – SMIS 117155”,
inițiată  cu  anunțul  de  participare  nr.  SCN1071461/13.07.2020, s-a
solicitat anularea comunicărilor privind rezultatul procedurii și a actelor
subsecvente  acestuia,  precum  și  obligarea  autorității  contractante  la
reevaluarea  ofertei  câștigătoare,  aparținând  SC  TEC  TELECOM  SRL
(cerere comună celor două contestații) și a celor depuse de Asocierea SC
CONSTRUCȚII UNU SA - SC CORAL SRL, de Asocierea SC EURAS SRL -
SCD GRUP LEMN SRL,  de  SC GRUP CONSTRUCȚII  EST  SA și  de  SC
IASICON SA (cerere exclusivă a SC CONEST SA).
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În subsidiar, SC CONEST SA a solicitat anularea întregii proceduri. 
Prin  adresele  FN  (fără  număr  de  înregistrare  la  emitent),

înregistrate  la  CNSC  sub  nr.  57403,  respectiv  sub  nr.  57404  din
24.12.2020, SC TEC TELECOM SRL, cu sediul în Iași, Șos. Păcurari nr. 4,
bl. 590A, parter, județul Iași, înmatriculată în registrul comerțului sub
nr.  J22/1209/1993,  având  CUI  4105891,  reprezentată  legal  prin
administrator  Daniel  Zăinescu,  a  înaintat  două  cereri  de  intervenție
voluntară, solicitând respingerea contestațiilor astfel: cea înaintată de SC
GRUP  CONSTRUCȚII  EST  SA,  ca  nefondată,  și  cea  înaintată  de  SC
CONEST SA, ca nefondată și lipsită de interes.

Prin adresa FN (fără număr de înregistrare la emitent), înregistrată
la CNSC sub nr. 57426/24.12.2020, SC GRUP CONSTRUCȚII EST SA a
înaintat  o  cerere  de  intervenție  voluntară,  solicitând  respingerea
contestației SC CONEST SA, ca lipsită de interes și nefondată.

Contestațiile vor fi conexate și soluționate împreună cu cererile de
intervenție, având în vedere dispozițiile art. 17 alin. (2) și (3) din Legea
nr. 101/2016.

Pentru aceste motive,
în baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar, 

CONSILIUL DECIDE:

Conexează contestațiile formulate în contradictoriu cu autoritatea
contractantă MUNICIPIUL PAȘCANI.

Încuviințează, în principiu, cererile de intervenție formulate de SC
TEC TELECOM SRL și de SC GRUP CONSTRUCȚII EST SA.

Respinge, ca nefondate, contestațiile SC GRUP CONSTRUCȚII EST
SA  și SC  CONEST  SA,  formulate  în  contradictoriu  cu  MUNICIPIUL
PAȘCANI.

Admite cererile de intervenție.
Prezenta decizie este obligatorie pentru părți, dar împotriva ei se

poate  formula  plângere,  în  termen  de  10  zile  de  la  comunicare,   în
conformitate  cu  dispozițiile  art.  28  alin.  (1)  și  art.  29  din  Legea  nr.
101/2016.


