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. 224/C4/5398, 5517
Data: 23.01.2014
Prin contestaţia nr. 20381/13.12.2013, înregistrată la CNSC cu
nr. 41988/06.12.2013, formulată de SC INDACO SYSTEMS SRL, cu
sediul în Bucureşti, str. Izvor nr. 78, sector 5, înmatriculată la Oficiul
Registrului Comerţului sub nr. J40/20072/1994, având CUI RO
64101558, reprezentată de Daniel Constantin Iane - administrator,
împotriva rezultatului procedurii comunicat de MINISTERUL JUSTIŢIEI,
cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr. 17, sector 5, în calitate de
autoritate contractantă, în cadrul procedurii de licitaţie deschisă online
organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect „achiziţia
unei baze de date legislativă, de servicii şi de echipemente necesare
implementării acesteia, în cadrul proiectului – Implementarea
portalului N-Lex”, s-a solicitat, în principal, anularea deciziilor de
respingere a ofertei tehnice a contestatoarei şi de desemnare a ofertei
câştigătoare a procedurii şi, în susbsidiar, anularea procedurii, în
conformitate cu art. 278 alin. (2) şi alin. (6) din OUG nr. 34/2006.
Prin contestaţia nr. 1877/16.12.2013, înregistrată la CNSC cu nr.
43178/17.12.2013, formulată de SC TOTAL SOFT SA, cu sediul în
Voluntari, şos. Bucureşti - Nord nr. 10, Global City Business Park,
Clădirea de Birouri O21, etaj 6, 7 şi 8, judeţul Ilfov, înmatriculată la
Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/11839/2009, având CUI RO
26334039, lider al asocierii SC TOTAL SOFT SA – SC S&T ROMÂNIA
SRL, reprezentată de Liviu Dan Drăgan, împotriva rezultatului
procedurii, comunicat prin adresa nr. 20606/257/06.12.2013 de către
MINISTERUL JUSTIŢIEI, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul
procedurii de licitaţie deschisă amintită anterior, s-a solicitat anularea
raportului procedurii şi a actelor subsecvente acestuia şi dispunerea
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reluării procedurii cu obligaţia reevaluării ofertei SC TOTAL SOFT SA.
De asemenea, s-a solicitat suspendarea procedurii până la soluţionarea
pe fond a contestaţiei, capăt de cerere soluţionat prin decizia
Consiliului nr. 1028s/C4/5517/ 20.12.2013.
Pentru soluţionarea celor două contestaţii, având în vedere că
acestea au fost formulate în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire,
Consiliul a procedat la conexarea lor, în conformitate cu dispoziţiile art.
273 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006.
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi,
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
DECIDE:
În temeiul art. 278 alin. (7) din OUG nr. 34/2006, cu modificările
şi completările ulterioare, ia act de renunţarea la contestaţia formulată
de SC TOTAL SOFT SA, în contradictoriu cu MINISTERUL JUSTIŢIEI.
În temeiul art. 278 alin. (1) şi (5) din O.U.G. nr. 34/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, admite excepţia prematurităţii
contestaţiei invocată de MINISTERUL JUSTIŢIEI şi respinge contestaţia
formulată de SC INDACO SYSTEMS SRL, ca prematur introdusă.
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 zece zile de la comunicare.
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