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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. 110s/C5/858 
Data: 25.05.2015 

 
Prin contestaţia nr. 401/21.05.2015, transmisă iniţial prin fax 

şi ulterior în original, înregistrată la Consiliu sub nr. 
8656/21.05.2015 şi respectiv sub nr. 8685/22.05.2015, S.C. 
INTERGRAPH COMPUTER SERVICES S.R.L., cu sediul în municipiul 
Bucureşti, str. Puţul lui Zamfir nr. 22-24, sector 1, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/3301/1995, având CUI 
7238906, reprezentată convenţional de S.C.P.A. „CEPARU ŞI 
IRIMIA”, din municipiul Bucureşti, str. Dr. Grigore Romniceanu nr. 
3C, sector 5, a contestat adresele nr. 45052 şi 45055 din 
15.05.2015 emise de către autoritatea contractantă în cadrul 
procedurii de atribuire prin „licitaţie deschisă”, online, a contractului 
de achiziţie publică de servicii având ca obiect „Dezvoltare bază de 
date şi portal GIS cu asigurarea echipamentelor IT şi a produselor 
software necesare proiectului”, coduri CPV 72212600-5 şi 
30200000-1 (Rev.2), organizată de INSPECTORATUL GENERAL 
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ, cu sediul în municipiul Bucureşti, 
str. Banu Dumitrache nr. 46, sector 2 şi a solicitat, printre altele, 
„suspendarea procedurii până la soluţionarea fondului contestaţiei 
deduse judecăţii”. 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE 
 

Respinge, ca nefondată, cererea de suspendare a procedurii 
formulată în cadrul contestaţiei de către S.C. INTERGRAPH 
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COMPUTER SERVICES S.R.L., cu sediul în municipiul Bucureşti, str. 
Puţul lui Zamfir nr. 22-24, sector 1, în contradictoriu cu autoritatea 
contractantă INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE 
URGENŢĂ, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Banu Dumitrache 
nr. 46, sector 3. 

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 5 zile de la comunicare. 

 


