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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

C. N. S. C. 
           Str. Stavropoleus 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.288s/ C1 /2220,2223 

Data: 13.11.2015 
 

       Pe rolul CNSC  au fost înregistrate cu nr. 21744/10.11.2015 şi nr. 
21782/10.11.2015, depuse de SC SIVECO ROMÂNIA SA şi SC INSOFT 
DEVELOPMENT&CONSULTING SRL în contradictoriu cu INSTITUTUL DE 
BOLI INFECŢIOASE "PROF. DR. MATEI BALŞ" cu sediul în Str. Dr. 
Calistrat Grozovici nr. 1, Sector 2, Bucureşti, în calitate de autoritate 
contractantă, în cadrul procedurii de „cerere de oferte”, în vederea 
atribuirii contractului de achiziţie publică,  având drept obiect: „Bibliotecă 
digitală colaborativă”, cod CPV 48613000-8. 

Prin contestaţia nr. 13883/09.11.2015, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 21744/10.11.2015, 
depusă de SC SIVECO ROMÂNIA SA, cu sediul în Bucureşti, Şoseaua 
Bucureşti-Ploieşti nr. 73-81, sector 1, Victoria Park, Corp Clădire C4, 
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/14658/1992, având cod 
unic de înregistrare RO 476331, împotriva documentaţiei de atribuire, s-
a solicitat printre altele suspendarea procedurii. 

Prin contestaţia nr. 2118/09.11.2015, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 21782/10.11.2015, 
depusă de SC INSOFT DEVELOPMENT&CONSULTING SRL, cu sediul în 
Bucureşti, Şoseaua Virtuţii nr. 19D, sector 6, parter, camera 2, 
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/20204/2008, având cod 
unic de înregistrare RO 24814952, împotriva documentaţiei de atribuire, 
s-a solicitat printre altele suspendarea procedurii. 

Conform prevederilor art. 273 alin. (1) din OUG nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, contestaţiile care fac obiectul 
dosarelor nr. 2220/2015 şi nr. 2223/2015, au fost conexate pentru a se 
pronunţa o soluţie unitară, deoarece acestea sunt formulate în cadrul 
aceleiaşi proceduri de atribuire. 
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În baza documentelor depuse de părţi, 
 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
DECIDE:  

 
Respinge ca rămase fără obiect cererile de suspendare a procedurii 

formulate în contestaţiile depuse de SC SIVECO ROMÂNIA SA şi SC 
INSOFT DEVELOPMENT&CONSULTING SRL în contradictoriu cu 
INSTITUTUL DE BOLI INFECŢIOASE "PROF. DR. MATEI BALŞ". 

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. 

 


