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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. 163S/C7/1314
Data: 16.07.2015
Prin contestaţia nr. 9781/13.07.2015, înregistrată la Consiliul
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 13030/14.07.2015,
formulată de către S.C. SIVECO ROMANIA S.A., cu sediul în
Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 73-81, sector 1, Victoria Park,
Corp Clădire C4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub
numărul J40/14658/1992, având CIF RO 476331, reprezentată
legal prin Vicepreşedinte Strategie şi Chief Operating Officer Doina
Mihaela Binig, împotriva documentaţiei de atribuire, elaborată de
către OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC, cu sediul în
Bucureşti, Calea Victoriei nr. 9, sector 3, cod poştal 050741, în
calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de atribuire,
prin licitaţie deschisă on-line cu etapă finală de licitaţie electronică,
a contractului de achiziţie publică de furnizare având ca obiect
„Implementare sistem informatic în vederea creşterii gradului de
interoperabilitate al O.N.J.N.”, coduri CPV 48000000-8 - Pachete
software şi sisteme informatice (Rev.2), 48820000-2 - Servere
(Rev.2), 51611100-9 - Servicii de instalare de hardware (Rev.2),
72230000-6 - Servicii de dezvoltare de software personalizat
(Rev.2), 80511000-9 - Servicii de formare a angajaţilor (Rev.2), se
solicită următoarele:
- remedierea cerinţelor restrictive şi nelegale din documentaţia
de atribuire;
- în subsidiar, în măsura în Consiliul constată că nu mai este
posibilă remedierea aspectelor sesizate, se solicită anularea
procedurii de atribuire;
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- suspendarea procedurii de atribuire, potrivit dispoziţiilor art.
275 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006 până la soluţionarea
contestaţiei.
Prin prezenta urmează a fi soluţionată cererea prin care S.C.
SIVECO ROMANIA S.A. a solicitat suspendarea procedurii de
atribuire până la soluţionarea pe fond a contestaţiei.
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În baza legii şi a documentelor depuse de părţi,
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
DECIDE:
Admite cererea de suspendare a procedurii de atribuire,
formulată de către S.C. SIVECO ROMANIA S.A., cu sediul în
Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 73-81, sector 1, Victoria Park,
Corp Clădire C4, în contradictoriu cu OFICIUL NAŢIONAL PENTRU
JOCURI DE NOROC, cu sediul în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 9,
sector 3, cod poştal 050741.
Dispune suspendarea procedurii de atribuire până la
soluţionarea cauzei.
Obligatorie.
Împotriva prezentei decizii, se poate formula plângere, în
termen de 5 zile de la comunicare.
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