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

 
 

DECIZIE 
Nr. 2118/C1/2220,2223 

Data: 10.12.2015 
 
 
Pe rolul CNSC  au fost înregistrate cu nr. 21744/10.11.2015 şi nr. 

21782/10.11.2015, contestaţiile formulate de SC SIVECO ROMÂNIA SA 
şi de SC INSOFT DEVELOPMENT & CONSULTING SRL, cu privire la 
procedura de atribuire, prin „cerere de oferte”, a contractului de achiziţie 
publică de furnizare, având ca obiect „Bibliotecă digitală colaborativă”, 
cod CPV 48613000-8, organizată de autoritatea contractantă 
INSTITUTUL DE BOLI INFECŢIOASE „PROF. DR. MATEI BALŞ”, cu sediul 
în Bucureşti, str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, sector 2. 
 Prin contestaţia nr. 13883/09.11.2015, înregistrată la CNSC sub nr. 
21744/10.11.2015, depusă de SC SIVECO ROMÂNIA SA, cu sediul în 
Bucureşti, Şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 73-81, Victoria Park, Corp 
Clădire C4, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. 
J40/14658/1992, având CUI RO 476331, reprezentată prin împuternicit 
Bogdan-Marius Savu - Director Adjunct Departament Customized 
Applications Development, împotriva documentaţiei de atribuire,  
întocmită de către INSTITUTUL DE BOLI INFECŢIOASE „PROF. DR. MATEI 
BALŞ”, în cadrul procedurii de mai sus, s-a solicitat: 
- în principal, anularea procedurii de atribuire; 
- în subsidiar, în măsura în care nu se dispune anularea procedurii,  
obligarea autorităţii contractante la remedierea documentaţiei de 
atribuire, astfel încât să permită derularea procedurii de achiziţie publică 
în condiţii de concurenţă reală, prin asigurarea posibilităţii participării la 
procedura de achiziţie publică a tuturor operatorilor economici interesaţi. 
 Prin contestaţia nr. 2118/09.11.2015, înregistrată la CNSC sub nr. 
nr. 21782/10.11.2015, depusă de SC INSOFT DEVELOPMENT & 
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CONSULTING SRL, cu sediul în Bucureşti, Şoseaua Virtuţii nr. 19D, 
parter, camera 2, sector 6, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. 
J40/20204/2008, având CUI RO 24814952, reprezentată legal prin 
Lucian-Mihai Etveş – Administrator, împotriva documentaţiei de atribuire,  
întocmită de către INSTITUTUL DE BOLI INFECŢIOASE „PROF. DR. MATEI 
BALŞ”, în cadrul procedurii mai sus menţionate, s-a solicitat: 
- în principal, obligarea autorităţii contractante la adoptarea unor măsuri 
de remediere a actelor ce afectează procedura de atribuire, în sensul 
modificării documentaţiei de atribuire prin eliminarea cerinţelor nelegale; 
- în subsidiar, anularea procedurii de atribuire.  
 Conform prevederilor art. 273 alin. (1) din OUG nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, contestaţiile care fac obiectul 
dosarelor nr. 2220/2015 şi nr. 2223/2015, au fost conexate pentru a se 
pronunţa o soluţie unitară, deoarece acestea sunt formulate în cadrul 
aceleiaşi proceduri de atribuire. 

 
 

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

 
DECIDE:  

 
 
Admite, în parte, contestaţia formulată de SC SIVECO ROMÂNIA SA 

în contradictoriu cu INSTITUTUL DE BOLI INFECŢIOASE „PROF. DR. 
MATEI BALŞ”, astfel: 
- admite capătul de cerere privind remedierea documentaţiei de 

atribuire; 
- respinge ca nefondată solicitarea de anulare a procedurii de 

atribuire. 
Admite contestaţia formulată de SC INSOFT DEVELOPMENT & 

CONSULTING SRL în contradictoriu cu INSTITUTUL DE BOLI 
INFECŢIOASE „PROF. DR. MATEI BALŞ”. 

Obligă autoritatea contractantă la modificarea caietului de sarcini 
conform celor consemnate în motivarea aferentă prezentei şi la 
publicarea, în SEAP, a măsurilor de remediere adoptate, în termen de 10 
zile de la comunicarea prezentei. 

Dispune continuarea procedurii de atribuire. 
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 

dispoziţiile art. 280 din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

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

 
 
 


