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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

C. N. S. C. 
Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CP 030084, CIF 20329980 
Tel. +4 021 3104641    Fax. +4 021 3104642, +4021 8900745  www.cnsc.ro 

 
În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, 
a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul adoptă 
următoarea 
 
 

DECIZIE 
Nr. 2083/C3/2200 
Data: 04.12.2015 

 
 

Prin contestaţia nr. 11-2407/06.11.2015, înregistrată la CNSC sub nr. 
21574/06.11.2015, aparţinând SC ALLIANCE COMPUTERS SRL, cu sediul în 
Bucureşti, Calea Văcăreşti nr. 182, bl. 23, ap. 20, sector 4, înmatriculată la 
Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/7091/2000, având CUI 
RO13241469, cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură la 
Cab. Av. Corina-Ruxandra Popescu, în Bucureşti, b-dul Unirii nr. 71, bl. 
G2C, sc. 2, et. 8, ap. 62, sector 3, înaintată împotriva procedurii de 
atribuire, pentru lotul 1, organizată de PRIMĂRIA ORAŞULUI BUFTEA, cu 
sediul în Buftea, Piaţa Mihai Eminescu nr. 1, cp 070000, judeţul Ilfov, în 
calitate de autoritate contractantă în procedura, licitaţie deschisă, aplicată 
integral prin utilizarea mijloacelor electronice fără etapă finală de licitaţie 
electronică, organizată în vederea atribuirii contractului de furnizare, pe 
loturi, având ca obiect „Achiziţie echipamente IT - lot 1 şi produse pentru 
dotarea laboratoarelor - lot 2”, cu anunţ de participare nr. 
161888/11.08.2015, s-a solicitat Consiliului: anularea adresei nr. 
21218/29.10.2015, prin care s-a respins oferta contestatoarei şi s-a anulat 
procedura de achiziţie publică, conform art. 209 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 
34/2006; anularea deciziei de anulare a procedurii, pentru lotul 1; 
obligarea autorităţii contractante la reluarea procedurii de atribuire şi 
reevaluarea ofertei contestatoarei, în conformitate cu cerinţele 
documentaţiei de atribuire şi a legislaţiei specifice în vigoare, şi stabilirea 
rezultatului procedurii pentru lotul 1 „Echipamente IT”, cu cheltuieli de 
judecată. 

 
 

În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
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DECIDE: 
 

Admite contestaţia depusă de SC ALLIANCE COMPUTERS SRL. 
Anulează raportul procedurii în partea dedicată ofertei SC ALLIANCE 

COMPUTERS SRL, depusă pentru lotul 1, şi în ceea ce priveşte decizia de 
anulare a procedurii pentru lotul 1, precum şi să anuleze adresele de 
comunicare a rezultatului procedurii pentru lotul 1, ca acte subsecvente ale 
raportului procedurii. 

Obligă autoritatea contractantă ca, în termen de 15 zile de la primirea 
deciziei Consiliului, să reanalizeze oferta depusă de SC ALLIANCE 
COMPUTERS SRL, pentru lotul 1, cu respectarea dispoziţiilor legale şi a 
celor evocate în motivare. 

Obligă autoritatea contractantă la plata, către SC ALLIANCE 
COMPUTERS SRL, a sumei de 1.488 lei, reprezentând cheltuieli efectuate în 
cursul soluţionării contestaţiei. 

Dispune continuarea procedurii de achiziţie publică pentru lotul 1, cu 
respectarea celor decise. 

Obligatorie. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 

10 zile de la comunicare. 
 


