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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, cu
modificările şi completările ulterioare, Consiliul adoptă
următoarea:

DECIZIE
Nr. 123 S/ C2 /1003
Data: 08.06.2015
Prin contestaţia nr. 2395/04.06.2015, înregistrată la Consiliul
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 9689/04.06.2015,
formulată de S.C. ROMSOFT INTERNATIONAL S.R.L., în numele şi
pentru asocierea S.C. ROMSOFT INTERNATIONAL S.R.L. – S.C. IQUEST
TECHNOLOGIES S.R.L., cu sediul în municipiul Bucureşti, str.
Bilciuresti nr. 9A, sector 1, înmatriculată la O.R.C. sub nr.
J40/606/2014, având Cod Unic de Înregistrare RO 31470568,
reprezentată legal prin Ursateanu Claudiu Mihaela – Administrator,
împotriva rezultatului procedurii de atribuire, comunicat prin adresa nr.
57209.6/26.05.2015, emisă de HIDROELECTRICA S.A., cu sediul în
municipiul Bucureşti, Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, în calitate de
autoritate contractantă, în cadrul procedurii de atribuire, prin „licitaţie
deschisă”, fără fază finală licitaţie electronică, a acordului - cadru de
servicii având ca obiect „Sistem informatic ERP cu instrumente de
analiză managerială pentru HIDROELECTRICA S.A.”, coduri CPV
72212451-5, 480000000-8, 48440000-4, 72200000-7, sursa de
finanţare: „Alte fonduri”, s-a solicitat în cuprinsul contestaţiei, printre
altele, şi „suspendarea procedurii până la soluţionarea pe fond a
prezentei contestaţii”.
Procedura de soluţionare în faţa Consiliului s-a desfăşurat în scris.
În baza documentelor depuse de părţi,
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
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DECIDE:
Respinge cererea de suspendare a procedurii din contestaţia
formulată de S.C. ROMSOFT INTERNATIONAL S.R.L., în contradictoriu
cu HIDROELECTRICA S.A.
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.
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