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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 și a contractelor de 
concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu 
modificările și completările ulterioare, Consiliul adoptă 
următoarea: 

 
 

DECIZIE 
 

Nr. 2034/C1/2166 
Data: 25.11.2015  

 
Prin contestaţia înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a 

Contestaţiilor sub nr. 21207/02.11.2015, depusă de SC AZOGFIELD IT 
SERVICES SRL, cu sediul în București, strada Aleea Baraju Iezeru, nr. 
6A, sector 3, având CUI RO 33729987, înregistrată la ORC sub nr. 
J40/12311/2014, împotriva documentaţiei de atribuire, emisă de către 
CAMERA DEPUTAȚILOR, cu sediul în București, strada Izvor, nr. 2-4, 
sector 5, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de 
„cerere de oferte”, cu etapa finală de licitaţie electronică, organizată în 
vederea încheierii contractului de achiziţie publică, având ca obiect: 
„Sistem integrat de gestiune resurse umane și/sau economic” – 1 set”, 
cod CPV: 48430000-1, s-a solicitat: „admiterea contestaţiei; 
suspendarea procedurii, până la soluţionarea fondului cauzei; obligarea 
autorităţii contractante la modificarea specificaţiilor tehnice restrictive și 
nelegale și refacerea documentaţiei de atribuire, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare; anularea procedurii de atribuire, în cazul în 
care nu este posibilă refacerea documentaţiei de atribuire și se constată 
imposibila implementare a proiectului”. 

          
În baza documentelor depuse de părţi, 

 CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR 
 

DECIDE:  
 

Admite, în parte, în ceea ce priveşte termenul de executare a 
contractului, prevăzut la capitolul 8.7 din caietul de sarcini, contestaţia 
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formulată de SC AZOGFIELD IT SERVICES SRL în contradictoriu cu 
autoritatea contractantă CAMERA DEPUTAȚILOR.  

Obligă autoritatea contractantă ca, în termen de 10 zile, să 
remedieze prevederile din caietul de sarcini, în ceea ce priveşte 
specificaţia tehnică de la capitolul 8.7. 

Respinge ca nefondate celelalte critici. 
Dispune continuarea procedurii de atribuire în cauză. 
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 

prevederile art. 280 din OUG nr. 34/2006, cu modificările și completările 
ulterioare. 

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 
10 zile de la comunicare. 

 
 


