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 În conformitate cu prevederile art. 266 alin. 2 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, aprobată prin Legea nr. 337/2006 
Consiliul adoptă următoarea 

 
DECIZIE 

 
Nr. 1951/C2/2047 
Data: 13.11.2015 

 
Prin contestaţia nr. 4/16.10.2015, înregistrată la Consiliul Naţional 

de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 20066/16.10.2015, formulată de 
S.C. ASTERIX SOFTWARE S.R.L., cu sediul social în municipiul Ploieşti, 
str. Caraiman nr. 7A, judeţul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului cu nr. J29/1306/2004, având Cod Unic de Înregistrare 
16538538, reprezentată prin SCA Balms & Asociaţii, cu sediul de 
comunicare a actelor de procedură în municipiul Bucureşti, str. Anton 
Pann nr. 8-10, sectorul 3, formulată împotriva rezultatului procedurii ce 
i-a fost comunicat prin adresa nr. 7285/13.10.2015, emisă de EDILUL 
C.G.A S.A., cu sediul în localitatea Câmpulung, str. Traian nr. 41, judeţul 
Argeş, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de 
atribuire, prin „cerere de oferte”, cu fază finală de licitaţie electronică, a 
contractului de achiziţie publică de furnizare având ca obiect „Sistem 
informatic integrat de tip ERP CORE BUSINESS dedicat activităţii de 
furnizare apă şi preluare canalizare + server şi licenţe aferente”, cod CPV 
48000000-8, tip de finanţare: „Cofinanţare”, s-a solicitat: constatarea 
faptului că motivul de respingere reţinut de autoritatea contractantă este 
nelegal şi netemeinic; anularea în tot a raportului procedurii de atribuire 
şi a adresei nr. 7285/13.10.2015 de comunicare a rezultatului procedurii 
şi considerarea ofertei subscrisei, ca fiind admisibilă şi conformă, cu 
obligarea autorităţii contractante de a o lua în considerare la reevaluarea 
ofertelor; obligarea autorităţii contractante la plata cheltuielilor de 
judecată, în temeiul art. 278 alin. (8) din O.U.G nr. 34/2006. 

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

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

DECIDE: 
 

Admite în parte contestaţia formulată de către S.C. ASTERIX 
SOFTWARE S.R.L., în contradictoriu cu EDILUL C.G.A S.A. 
   Anulează raportul procedurii şi adresele de comunicare a 
rezultatului procedurii, ca acte subsecvente ale raportului procedurii. 

Obligă autoritatea contractantă ca, în termen de 10 zile de la data 
primirii deciziei Consiliului, să reanalizeze şi să reevalueze oferta 
contestatorului, cu respectarea celor decise în motivare, a 
documentaţiei de atribuire şi a prevederilor legale. 

Respinge ca inadmisibil capătul de cerere privind considerarea 
ofertei contestatorului ca fiind admisibilă şi conformă. 

Respinge plata cheltuielilor de judecată. 
Dispune continuarea procedurii de atribuire, cu respectarea celor 

decise anterior. 
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 

dispoziţiile art. 280 alin. (3) 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. 


