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 CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
C. N. S. C. 

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

 

În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din OUG 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. 1833/C5/1937 
Data:29.10.2015  

 
 

Prin contestaţia nr. 3856/01.10.2015, transmisă prin fax şi în 
original, înregistrată la Consiliu sub nr. 19012/02.10.2015 şi respectiv 
sub nr. 19016/02.10.2015, formulată de S.C. IRIDEX GROUP 
CONSTRUCŢII S.R.L., cu sediul în oraşul Voluntari, Bd. Eroilor nr. 6-8, 
judeţul Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. 
J23/627/2002, având CIF RO 5222318, lider al Asocierii S.C. IRIDEX 
GROUP CONSTRUCŢII S.R.L. – GRANT CPC SRL – TURNER CONSTRUCT 
SRL, împotriva rezultatului procedurii de atribuire, prin „licitaţie 
deschisă”, a contractului de achiziţie publică de lucrări având ca obiect 
„Închiderea depozitelor urbane existente în judeţul Călăraşi – Lehliu 
Gară, Fundulea, Călăraşi şi Olteniţa”, coduri CPV 45112360-6 (Rev.2) şi 
45233228-3 (Rev.2), organizată de CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI, în 
calitate de autoritate contractantă, cu sediul în municipiul Călăraşi, str. 1 
Decembrie 1918 nr. 1, judeţul Călăraşi, s-a solicitat anularea comunicării 
privind rezultatul procedurii nr. „13550/25.09.2015” de respingere a 
ofertei Asocierii IRIDEX GROUP CONSTRUCŢII SRL - GRANT CPC SRL - 
TURNER CONSTRUCT SRL anularea raportului procedurii în ceea ce 
priveşte evaluarea ofertei depuse de SC ALPENSIDE SRL şi stabilirea 
rezultatului procedurii, precum şi a tuturor actelor subsecvente emise; 
reevaluarea ofertei depusă de ALPENSIDE SRL; obligarea autorităţii 
contractante la stabilirea unui nou raport al procedurii, cu respectarea 
prevederilor legale, ale fişei de date a achiziţiei şi ale documentaţiei de 
atribuire. 

S.C. ALPENSIDE S.R.L. SRL, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. 
Ernest Gjuvara nr. 3-5, camera 5, etaj 8, ap. 2, sector 6, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/13289/2012, având CIF RO 
22842662, în calitate de ofertant declarat câştigător în procedura de 
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atribuire ce face obiectul cauzei, a depus, prin adresa nr. 
1998/15.10.2015, înregistrată la Consiliu sub nr. 20004/16.10.2015, 
cererea de intervenţie accesorie nr. 1999/15.10.2015, prin care a 
solicitat, respingerea contestaţiei formulată de S.C. IRIDEX GROUP 
CONSTRUCŢII S.R.L., ca nefondată şi menţinerea raportului procedurii 
de atribuire precum şi a tuturor actelor subsecvente şi conexe acestuia. 
 

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

 
DECIDE: 

 
Respinge, ca nefondate, excepţiile invocate de către autoritatea 

contractantă, respectiv excepţia lipsei calităţii procesuale active, excepţia 
lipsei de interes, excepţia tardivităţii şi excepţia nemotivării  contestaţiei 
în fapt şi în drept, în raport de dispoziţiile art. 270 alin. (1) lit. e) din 
O.U.G. nr. 34/2006 formulată de S.C. IRIDEX GROUP CONSTRUCŢII 
S.R.L. 

Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de S.C. IRIDEX 
GROUP CONSTRUCŢII S.R.L., cu sediul în oraşul Voluntari, Bd. Eroilor nr. 
6-8, judeţul Ilfov, în contradictoriu cu CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI, 
în calitate de autoritate contractantă, cu sediul în municipiul Călăraşi, str. 
1 Decembrie 1918 nr. 1, judeţul Călăraşi. 

Dispune continuarea procedurii de atribuire. 
Admite cererea de intervenţie accesorie formulată de S.C. 

ALPENSIDE S.R.L., cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Ernest Gjuvara 
nr. 3-5, camera 5, etaj 8, ap. 2, sector 6. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 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. 


