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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. 2049/C4/2162 
Data: 27.11.2015  

 
 

Prin contestaţia nr. 1235/02.11.2015, înregistrată la Consiliul Naţional 
de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 21200/02.11.2015 depusă de către 
SC DORALEX COM SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Maramureşului 
nr.151/A, Birou administraţie, Biroul nr. 2, judeţul Cluj, având număr de 
înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului J12/2275/1997 şi Cod Unic de 
Înregistrare 10074560, formulată împotriva adresei nr. 26405/27.10.2015 
reprezentând comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, emisă de 
către COMPANIA DE APĂ SOMEŞ SA, în calitate de autoritate contractantă, 
cu sediul în Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 79, judeţul Cluj, în 
cadrul procedurii de „cerere de oferte”, pentru atribuirea contractului de 
achiziţie publică de lucrări, având ca obiect „Alimentare cu apă sat Zorenii 
de Vale, comuna Mociu, judeţul Cluj”, cod CPV 45232150-8, s-a solicitat:  
- anularea raportului procedurii şi a documentelor subsecvente acestuia,  
- anularea adresei nr. 26405/27.10.2015 reprezentând comunicarea 
rezultatului procedurii de atribuire,  
- obligarea autorităţii contractante la continuarea procedurii prin 
reevaluarea ofertei SC DORALEX COM SRL, 
- obligarea autorităţii contractante la plata sumei de 500 lei aferentă 
eliberării scrisorii de garanţie de bună conduită conform art. 2711 din OUG 
nr. 34/2006, reprezentând cheltuieli efectuate în cursul soluţionării 
contestaţiei.   

 
 

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

 
 
 

DECIDE: 
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În temeiul art. 278 alin. (5) şi (6) 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, cu modificările şi 
completările ulterioare, respinge ca nefondată contestaţia formulată de SC 
DORALEX COM SRL, în contradictoriu cu COMPANIA DE APĂ SOMEŞ SA şi 
dispune continuarea procedurii de atribuire. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2006.  

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

 


