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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. 2199/C7/2431/2447 

Data: 22.12.2015 
 

I. Prin contestaţia nr. 3339/11.12.2015, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 23973/11.12.2015, 
formulată de către S.C. IZOREP S.R.L., cu sediul în Târgu Mureş, str. 
Gheorghe Doja nr. 76, jud. Mureş, cod poştal 540232, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J26/835/1994, având CIF RO 
6169018, reprezentată legal prin administrator Illes Kalman, împotriva 
comunicărilor din data de 09.12.2015 ora 1245 şi 1413, publicate în SEAP 
în cadrul invitaţiei de participare nr. 382337/20.11.2015, de către 
MUNICIPIUL DEJ, cu sediul în De, str. 1 Mai nr. 2, jud. Cluj, cod poştal 
nr. 405200, având CIF RO 4349179, în calitate de autoritate 
contractantă, în cadrul procedurii de atribuire a contractului de lucrări 
având ca obiect „Reamenajare şi extindere luciu apă piscină exterioară şi 
extindere plajă nisip Complex Balnear Toroc”, cod CPV 45212212-5 – 
Lucrări de construcţii piscine (Rev. 2), se solicită anularea procedurii de 
atribuire şi a Declaraţiei nr. 24822 din 10.12.2015, emisa de autoritatea 
contractată, constituindu-se dosarul nr. 2431/2015. 

II. Pe rolul Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a fost 
înregistrată cu nr. 24072/14.12.2015, contestaţia nr. 1929/14.12.2015, 
formulată de către S.C. 3G SPORT - IP S.R.L., cu sediul în Corbeanca-
Petreşti, str. Balanţei nr. 36A, et. 1, biroul nr. 3, jud. Ilfov, înregistrată 
la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J323/610/2008, având CUI 
4280107, reprezentată legal prin administrator Simona Gheorghe, 
împotriva aceleiaşi proceduri de atribuire organizată de autoritatea 
contractantă MUNICIPIUL DEJ, solicitând următoarele: 

- anularea rezultatului procedurii, ca fiind nelegal, cu consecinţa 
anularii procedurii de atribuire, raportat la faptul ca motivele de 
acceptare a ofertelor depuse nu au suport real şi legal; 

- în subsidiar, în situaţia în care autoritatea contractantă a declarat 
câştigătoare una dintre ofertele depuse, obligarea autorităţii contractante  
la anularea acestei decizii cu consecinţa anulării procedurii de atribuire, 
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având în vedere că documentaţia de atribuire nu permite depunerea 
niciunei oferte admisibile;  

- suspendarea procedurii de atribuire până la soluţionarea acestei 
contestaţii şi obligarea autorităţii contractante la completarea 
documentaţiei de atribuire şi republicarea acesteia astfel încât orice 
operator economic să poată participa la procedură, constituindu-se 
dosarul nr. 2447/2015. 

Având în vedere dispoziţiile art. 273 alin. (1) din O.U.G. 34/2006, 
conform cărora contestaţiile formulate în cadrul aceleiaşi proceduri de at-
ribuire vor fi conexate pentru a se pronunţa o soluţie unitară, Consiliul 
urmează să facă aplicarea acestora, conexând dosarele nr. 2431/2015 şi 
nr. 2447/2015, contestaţiile înregistrate la Consiliul Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 23973/11.12.2015 şi nr. 
24072/14.12.2015 urmând a fi soluţionate în cadrul dosarului nr. 
2431/2015. 

Procedura de soluţionare în faţa Consiliului s-a desfăşurat în scris. 
  

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

 
DECIDE: 

 
Respinge contestaţiile formulate de către S.C. IZOREP S.R.L., cu 

sediul în Târgu Mureş, str. Gheorghe Doja nr. 76, jud. Mureş, cod poştal 
540232, şi de către S.C. 3G SPORT - IP S.R.L., cu sediul în Corbeanca-
Petreşti, str. Balanţei nr. 36A, et. 1, biroul nr. 3, jud. Ilfov, în 
contradictoriu cu MUNICIPIUL DEJ, cu sediul în Dej, str. 1 Mai nr. 2, jud. 
Cluj, cod poştal nr. 405200, pentru neconstituirea garanţiei de bună 
conduită, în baza art. 2711 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Obligatorie. 
Împotriva prezentei decizii, se poate formula plângere, în termen 

de 10 zile de la comunicare.                                     
 

  


