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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. 83s/58C9/681
Data: 30.04.2015
Prin contestaţia nr. 4247/„28.04.2014”, înregistrată la Consiliul
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 6866/28.04.2015,
depusă de SC Synotech Global Services România SRL, cu sediul în
municipiul Bucureşti, str. Ştirbei Vodă nr. 104-106, corp A,
parter+mansardă, sector 1, având CUI RO6476683, în cadrul
procedurii de licitaţie deschisă, organizată de Institutul Naţional de
Cercetare – Dezvoltare Aerospaţială “Elie Carafoli” – INCAS Bucureşti,
cu sediul în b-dul Iuliu Maniu nr. 220, cod poştal 061126, sector 6,
Bucureşti, în calitate de autoritate contractantă, în vederea atribuirii
contractului de furnizare active corporale Data room, contestatoarea a
solicitat, în principal, obligarea autorităţii contractante la adoptarea
unor măsuri de remediere la nivelul documentaţiei de atribuire care să
permită accesul nerestricţionat al operatorilor economici interesaţi la
procedură, iar, în subsidiar, suspendarea procedurii până la
pronunţarea unei decizii asupra fondului cauzei, precum şi anularea
acesteia în cazul în care se constată existenţa unor abateri legislative
ce nu mai pot fi remediate.
Pe rol se află cererea de suspendare a procedurii.
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi,
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
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
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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 SC
Synotech Global Services România SRL, în contradictoriu cu Institutul
Naţional de Cercetare – Dezvoltare Aerospaţială “Elie Carafoli” – INCAS
Bucureşti.
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 OUG nr.
34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
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