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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.1870/C10/1847, 1856 

Data:04.11.2015  
 

Prin contestaţia nr. 85/21.09.2015, înregistrată la Consiliul Naţional 
de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 18156/21.09.2015, depusă de 
către SC SERAN TECHNOLOGES SRL, cu sediul în Bucureşti, str. 
Turturelelor nr. 11A, etaj 7, modul 4, sector 3, având Cod Unic de 
Înregistrare 33499439 şi număr de înregistrare la Oficiul Registrului 
Comerţului J40/9750/2014, formulată împotriva documentaţiei de 
atribuire elaborată de către DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE LOCALĂ 
SECTOR 6, în calitate de autoritate contractantă, cu sediul în Bucureşti, 
şos. Orhideelor nr. 2D, sector 6, în cadrul procedurii de „licitaţie 
deschisă” organizată pentru atribuirea contratului de achiziţie publică de 
furnizare având ca obiect „Sistem informatic integrat de tip «Comanda şi 
control»” cod CPV 48000000-8, 32422000-7, 32500000-8, 48820000-2, 
72421000-7, s-a solicitat anularea procedurii de atribuire şi a tuturor 
actelor care decurg din aceasta, conform art. 255 alin. (1) şi art. 2562 
alin. (1) din ordonanţă. 

Prin contestaţia nr. 11731/21.09.2015, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 18231/22.09.2015, 
depusă de către SC SIVECO ROMÂNIA SA, cu sediul în Bucureşti, şos. 
Bucureşti - Ploieşti nr. 73-81, Victoria Park, Corp Clădire C4, sector 1, 
având Cod Unic de Înregistrare 476331 şi număr de înregistrare la Oficiul 
Registrului Comerţului J40/14658/1992, formulată împotriva 
documentaţiei de atribuire elaborată de către DIRECŢIA GENERALĂ DE 
POLIŢIE LOCALĂ SECTOR 6, în calitate de autoritate contractantă, cu 
sediul în Bucureşti, şos. Orhideelor nr. 2D, sector 6, în cadrul procedurii 
de „licitaţie deschisă” organizată pentru atribuirea contratului de achiziţie 
publică de furnizare având ca obiect „Sistem informatic integrat de tip 
«Comanda şi control»” cod CPV 48000000-8, 32422000-7, 32500000-8, 
48820000-2, 72421000-7, s-a solicitat: 

- remedierea cerinţelor restrictive şi nelegale ale fişei de date a 
achiziţiei şi din caietul de sarcini astfel încât să permită derularea 
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procedurii de achiziţie publică în condiţii de concurenţă reală, prin 
asigurarea posibilităţii participării la procedura de achiziţie publică a 
tuturor operatorilor economici interesaţi; 

- în subsidiar, în măsura în care se constată că nu mai este 
posibilă remedierea aspectelor sesizate, anularea procedurii de atribuire; 

- suspendarea procedurii de atribuire, potrivit dispoziţiilor art. 
275 alin. (1) din Ordonanţă până la soluţionarea contestaţiei. 

În temeiul art. 273 alin. (1) din O.U.G. 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, cele două contestaţii au fost 
conexate.  
 

În baza dispoziţiilor legale aplicabile, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
DECIDE:  

 
 În temeiul dispoziţiilor art. 278 alin. (5) şi (6) din O.U.G. 
nr.34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, admite 
contestaţiile formulate de către SC SERAN TECHNOLOGES SRL şi de 
către SC SIVECO ROMÂNIA SA în contradictoriu cu DIRECŢIA GENERALĂ 
DE POLIŢIE LOCALĂ SECTOR 6 şi dispune anularea procedurii de 
atribuire. 
 Prezenta decizie este obligatorie pentru autoritatea contractantă, 
în conformitate cu dispoziţiile art. 280 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
 Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen 
de 10 zile de la comunicare. 
 


