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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, + 4 021.8900745  www.cnsc.ro 
 

 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. 2056/C2/2241 
Data: 27.11.2015 

 
Prin contestaţia nr. 6407/11.11.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 21937/11.11.2015, 
formulată de S.C. ELTRONIS S.R.L., cu sediul în municipiul Oradea, str. 
Sucevei nr. 51, judeţul Bihor, înmatriculată la Oficiul Registrului 
Comerţului sub nr. J05/311/2003, având Cod Unic de Înregistrare 
15290190, formulată împotriva actului administrativ nr. 
3770327/11.11.2015, emis de DIRECŢIA PENTRU EVIDENŢA 
PERSOANELOR ŞI ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE, cu sediul în 
municipiul Bucureşti, str. Obcina Mare nr. 2, sector 6, în calitate de 
autoritate contractantă, în cadrul procedurii de atribuire, prin „licitaţie 
deschisă” cu fază finală de licitaţie electronică, a acord – cadrului de 
achiziţie publică de furnizare având ca obiect „Achiziţia de materiale 
necesare producerii cărţilor de identitate”, cod CPV 22993200-9, 
19520000-7, tip de finanţare: „Fonduri bugetare”, s-a solicitat: anularea 
adresei autorităţii contractante nr. 3770327/11.11.2015 privind 
comunicarea invitaţiei de participare la etapa de licitaţie electronică, a 
adresei nr. 3770302/04.11.2015 prin care a fost acceptată la teste 
oferta S.C. INFORM LYKOS S.A. precum şi a tuturor actelor emise cu 
privire la eligibilitatea ofertei S.C. INFORM LYKOS S.A. şi ulterior 
acestora; obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertei S.C. 
INFORM LYKOS S.A., ţinând cont de cele precizate în cuprinsul prezentei 
contestaţii, cu consecinţa declarării ca şi câştigătoare a ofertei ELTRONIS 
S.R.L. 

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

În baza documentelor depuse de părţi, 
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DECIDE: 
 

Respinge excepţia tardivităţii, invocată de autoritatea contractantă. 
Respinge ca nefondată contestaţia formulată de către S.C. 

ELTRONIS S.R.L., în contradictoriu cu DIRECŢIA PENTRU EVIDENŢA 
PERSOANELOR ŞI ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE. 

Dispune continuarea procedurii de atribuire. 
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. 


