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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE  A  CONTESTAŢIILOR 

 
Str. Stavropoleos nr. 6,  sector 3,  Bucureşti,  cod poştal 030084,  România 
Tel: +4 021.310.46.41   Fax: +4 021.890.07.45 şi +4 021.310.46.42   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. 1782 / C4 / 1850 
Data: 21.10.2015 

 
Prin contestaţia nr. 518/18.09.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 18167/21.09.2015, 
depusă de SC East European Business Architects SRL, cu sediul în 
str. Dimitrie Onciul nr. 27, ap. 3, sector 2, Bucureşti, CUI 
24813167, privind procedura de licitaţie deschisă pentru atribuirea 
contractului de servicii "Soluţie e-commerce, inclusiv instruire 
pentru angajaţi, servere şi software aferent", coduri CPV 72230000-
6, 30200000-1 şi altele, cu data de deschidere a ofertelor 
11.03.2015, organizată de SC Euro Zone Com SRL, cu sediul în str. 
Valea Argeşului nr. 10, bloc M24, ap. 11, sector 6, Bucureşti, CUI 
16920898, în calitate de entitate achizitoare, contestatoarea a 
solicitat anularea rezultatului procedurii de atribuire şi reevaluarea 
ofertei sale. 

 
În baza legii şi a mijloacelor de probă aflate la dosar, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 

În temeiul art. 278 alin. (5) 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, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru considerentele evocate în motivarea prezentei, 
respinge ca nefondată contestaţia SC East European Business 
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Architects SRL nr. 518/18.09.2015, în contradictoriu cu SC Euro 
Zone Com SRL. 

Raportat la dispoziţiile art. 278 alin. (8) din acelaşi act 
normativ şi la cele ale art. 453 alin. (1) C. proc. civ., obligă SC East 
European Business Architects SRL la plata către SC Euro Zone Com 
SRL a sumei de 2.000 lei, reprezentând cheltuieli efectuate de 
această din urmă societate aferente contestaţiei. 

Respinge, ca inadmisibilă, cererea SC Euro Zone Com SRL de a 
i se acorda de către Consiliu dreptul de a executa poliţa de asigurare 
de garanţie nr. 0129588/21.09.2015 emisă de SC Certasig - 
Societate de Asigurare şi Reasigurare SA. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi. Împotriva ei se 
poate formula plângere, în termen de zece zile de la comunicare. 

 


