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       CONSILIUL NAŢIONAL DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

C. N. S. C. 
Str. Stavropoleos nr.6, Sectorul 3, Bucureşti, 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. 266 alin. (2) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 
de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
Consiliul adoptă următoarea, 
 

DECIZIE 
Nr. 644S/C7/3604 
Data: 04.12.2014  

 
Prin contestaţia nr. 1909/28.11.2014, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 31372/ 28.11.2014, 
S.C. ZIPPER SERVICES S.R.L., cu sediul în Cluj Napoca, str. Fabricii, 
nr. 93-103, judeţul Cluj,  înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului cu nr. J12/3166/2004, CUI RO 16723187, reprezentată 
de Csaba Cserhati, în calitate de administrator, împotriva procedurii 
de licitaţie deschisă, organizată de către MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA 
(PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA), cu sediul în Cluj Napoca, 
str. Moţilor, nr. 3, judeţul Cluj, în calitate de autoritate 
contractantă, în vederea încheierii acordului cadru, având ca obiect 
„Servicii de emitere somaţii, înştiinţări şi alte tipizate cu confirmare 
de primire pentru municipiul Cluj Napoca”, se solicită următoarele : 

- în principal, anularea procesului verbal al şedinţei de 
deschidere a ofertelor nr. 420684/44/20.11.2014, prin care a fost 
respinsă oferta S.C. ZIPPER SERVICES S.R.L., în baza art. 33 alin. 
(3), lit. a) din H.G. nr. 925/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- anularea actelor subsecvente emise de către autoritatea 
contractantă în considerarea acestei decizii şi restabilirea situaţiei 
de drept, prin calificarea ofertei S.C. ZIPPER SERVICES S.R.L. ca 
fiind depusă în termen, cu obligarea autorităţii contractante la 
reluarea procedurii de la momentul anterior vicierii acestuia; 
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- anularea procedurii de atribuire în cauză, pe considerentul 
existenţei unor abateri grave de la prevederile legale în vigoare, în 
materia achiziţiilor publice;  

- suspendarea prezentei proceduri de achiziţie publică, în 
temeiul art. 2751 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Prin prezenta urmează a fi soluţionată cererea prin care S.C. 
ZIPPER SERVICES S.R.L. a solicitat suspendarea procedurii de 
atribuire până la soluţionarea pe fond a contestaţiei. 
 

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

 
 

DECIDE: 
 
 

Respinge cererea de suspendare a procedurii de atribuire, 
formulată de către S.C. ZIPPER SERVICES S.R.L., cu sediul în Cluj 
Napoca, str. Fabricii, nr. 93-103, judeţul Cluj, în contradictoriu cu 
MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA (PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ 
NAPOCA), cu sediul în Cluj Napoca, str. Moţilor, nr. 3, judeţul Cluj, 
ca nefondată.  

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

termen de 5 zile de la comunicare.  
 


