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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
C. N. S. C. 

Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084 
Tel. +4 021 3104641    Fax. +4 021 3104642  +4 021 890 07 45   www.cnsc.ro 

                                                                                                 

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. 2039/C3/2268 
Data: 26.11.2015  

 
Prin contestaţia nr. 529/16.11.2015, înregistrată la CNSC sub nr. 

22222/16.11.2015, aparţinând SC INTERGRAPH COMPUTERS SRL, cu 
sediul în Bucureşti, str. Puţul lui Zamfir nr. 22-24, et. 1;3, ap. 1;5, cp 
011683, sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. 
J40/3301/1995, având CUI RO 7239906, reprezentată prin Ioan Ismail – 
Administrator, înaintată împotriva documentaţiei de atribuire întocmite 
de AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI 
REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII, cu sediul în Bucureşti, str. Delea Nouă 
nr. 2, cp  030925, sector 3, în calitate de autoritate contractantă în 
procedura, licitaţie deschisă, cu etapă finală de licitaţie electronică, 
organizată în vederea atriburii unui contract de achiziţie publică denumit 
„Contract de furnizare având ca obiect realizarea unui Sistem informatic 
de inventariere la nivel naţional a reţelelor publice de comunicaţii 
electronice şi a elementelor de infrastructură asociate acestora-SIIR”, cu 
anunţ de participare nr. 163480/10.10.2015, s-a solicitat Consiliului, în 
principal, anularea procedurii de atribuire, iar în subsidiar, obligarea 
autorităţii contractante la remedierea documentaţieie de atribuire, cu 
respectarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice, precum şi 
suspendarea procedurii de atribuire, potrivit art. 2751 alin. (1) din OUG 
nr. 34/2006. 

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 
Respinge contestaţia formulată de SC INTERGRAPH COMPUTERS 

SRL, pentru neconstituirea garanţiei de bună conduită.  
Obligatorie. 
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Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 
10 zile de la comunicare. 

 
 
 


