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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; +4 021 8900745, 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. 2225/C5/2453 
Data: 29.12.2015 

 
 

Prin contestaţia fără număr de înregistrare şi nedatată la emitentă, 
înregistrată la Consiliu sub nr. 24127/15.12.2015, S.C. SYSCAD 
SOLUTIONS S.R.L., cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Topolovăţ nr. 
8, bl. TD20, et. 9, ap. 56, sector 6, înmatriculată la Oficiul Registrului 
Comerţului sub nr. J40/9184/2002, având CUI 14886852, reprezentată 
convenţional şi având sediul ales pentru comunicarea actelor de 
procedură la av. Clara Mitar din municipiul Bucureşti, str. Gh. Danielopol 
nr. 3, ap. 15, sector 4, a contestat rezultatul procedurii de atribuire, prin 
„cerere de oferte”, cu etapă finală de licitaţie electronică, a contractului 
de achiziţie publică de furnizare având ca obiect „Echipament GPS RTK”, 
cod CPV 38295000-9 (Rev.2), organizată de CENTRUL NAŢIONAL DE 
CARTOGRAFIE, în calitate de autoritate contractantă, cu sediul în 
municipiul Bucureşti, bd. Expoziţiei nr. 1A, sector 1 şi a solicitat anularea 
fazei finale de licitaţie electronică şi obligarea autorităţii contractante la 
reluarea procedurii cu participarea ofertei sale. 

S.C. TOP GEOCARD S.R.L., cu sediul în municipiul Bucureşti, str. 
Ion Maiorescu nr. 67, sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului sub nr. J40/1958/1998, având CIF RO 10274542, 
reprezentată convenţional prin av. George Dăuceanu, ofertant declarat 
câştigător în procedura de atribuire ce face obiectul cauzei, a depus 
cererea de intervenţie datată la 17.12.2015, înregistrată la Consiliu sub 
nr. 24534/22.12.2015, prin care a solicitat, pe cale de excepţie, 
respingerea ca tardivă a contestaţiei, în principal, respingerea ca 
nefondată a contestaţiei, respingerea cererii contestatoarei privind 
anularea fazei finale de licitaţie electronică, respingerea cererii de 
obligare a autorităţii contractante la reluarea procedurii, precum şi 
menţinerea ca legală a procedurii ce s-a definitivat prin încheierea 
contractului cu ofertantul câştigător S.C. TOP GEOCARD S.R.L. 
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În baza documentelor depuse de părţi, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
 

DECIDE 
 
 

Admite excepţia tardivităţii contestaţiei, invocată de autoritatea 
contractantă şi intervenientă şi respinge, ca tardivă, contestaţia 
formulată de S.C. SYSCAD SOLUTIONS S.R.L., cu sediul în municipiul 
Bucureşti, str. Topolovăţ nr. 8, bl. TD20, et. 9, ap. 56, sector 6, 
reprezentată convenţional şi având sediul ales pentru comunicarea 
actelor de procedură la av. Clara Mitar din municipiul Bucureşti, str. Gh. 
Danielopol nr. 3, ap. 15, sector 4, în contradictoriu cu CENTRUL 
NAŢIONAL DE CARTOGRAFIE, în calitate de autoritate contractantă, cu 
sediul în municipiul Bucureşti, bd. Expoziţiei nr. 1A, sector 1. 

Admite cererea de intervenţie formulată de S.C. TOP GEOCARD 
S.R.L., cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Ion Maiorescu nr. 67, sector 
2, reprezentată convenţional prin av. George Dăuceanu. 

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. 

 
 


