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Tel. +4 021 3104641   Fax. +4 021 3104642 / 021.8900.745  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 prin Legea nr. 337/2006, cu modificările 
şi completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea 

 
DECIZIE 

 

Nr. 631S/296 C9/3426 

Data: 31.10.2014 
 

Prin contestaţia nr. 2295/30.10.2014, înregistrată la CNSC 
cu nr. 29650/30.10.2014, depusă de ROMSYS SRL, în calitate de 
lider al asocierii ROMSYS SRL – CENTRUL TERITORIAL DE 
CALCUL ELECTRONIC SA, cu sediul în Bucureşti, Bucharest 
Business Park, str. Menuetului nr. 12, Corp D, sector 1, 
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. 
J/40/20069/1993, având CUI RO 4800537, privind procedura de 
licitaţie deschisă, organizată de JUDEŢUL BOTOŞANI, cu sediul în 
Botoşani, Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, judeţul Botoşani, în calitate de 
autoritate contractantă, pentru atribuirea contractului având ca 
obiect furnizarea „Echipamentelor şi Serviciilor de Implementare 
a Sistemului Informatic Integrat (inclusiv Servicii de Instruire)” în 
cadrul proiectului cu titlul „Implementarea soluţiilor de e-
guvernare pentru administraţii publice locale din judeţul Botoşani 
– ISEG BT”. Cod SMIS 48431, contestatoarea a solicitat anularea 
rezultatului procedurii comunicat prin adresa nr. 18375/ 
20.10.2014, constatarea faptului că oferta depusă de asocierea 
SIVECO ROMANIA SA (lider) – SC INDECO SOFT SRL,  declarată 
câştigătoare, este inacceptabilă şi, pe cale de consecinţă, 
obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertelor depuse, 
precum şi suspendarea procedurii.                       

Pe rol se află cererea de suspendare a procedurii. 
   

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

În baza art. 275 alin. (1) 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, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru considerentele evocate în 
motivare, respinge ca nefondată cererea de suspendare a 
procedurii, formulată în contestaţia depusă de ROMSYS SRL, în 
contradictoriu cu JUDEŢUL BOTOŞANI. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi în conformitate 
cu prevederile art. 280 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în 
termen de 5 zile de la comunicare, potrivit art. 275 alin. (3) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

                                
 


