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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. 618 S/C2/3324 
Data: 20.10.2014 

 
 

Prin contestaţia nr. HMROM//653-14/10.10.2014, înregistrată la 
Consiliu sub nr. 28653/13.10.2014, formulată de SELEX ES SpA, 
persoană juridică de naţionalitate italiană, cu sediul în Piazza Monte 
Grappa, 4 – 00195 Roma, Italia, înregistrată la camera de comerţ din 
Roma sub nr. 10111831003, având cod de identificare fiscală nr. 
1011183100, cu sediul ales în Municipiul Bucureşti, Str. Dr. Louis 
Pasteur, nr. 8, sector 5, cod poştal 050535, reprezentată prin 
director Emiliano Bagni, în calitate de lider al Asocierii SELEX ES SpA 
– MARC TEL SIT S.R.L., în calitate de candidat selectat în procedură, 
împotriva răspunsurilor la clarificări nr. 87, 88 şi 93, comunicate prin 
adresa nr. A3/4821 din 08.10.2014, emisă de MINISTERUL APĂRĂRII 
– UNITATEA MILITARĂ 02550 BUCUREŞTI, în calitate de autoritate 
contractantă, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Drumul Taberei, 
nr. 9-11, sector 6, în cadrul procedurii de atribuire, prin „licitaţie 
restrânsă”, a contractului de achiziţie publică de furnizare, având ca 
obiect „Modernizare SICI pentru Punctul de Comandă de Batalion tip 
SICIB la  B. 280 I. Mc.”, cod CPV 35710000-4, tip de finanţare: 
fonduri bugetare, s-a solicitat, printre altele, „suspendarea procedurii 
de atribuire”. 
 

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

        Respinge ca nefondată cererea de suspendare a procedurii de 
atribuire în cauză, formulată de către SELEX ES SpA, în 
contradictoriu cu MINISTERUL APĂRĂRII – UNITATEA MILITARĂ 
02550 BUCUREŞTI. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen 
de 5 zile de la comunicare. 


