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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE  

SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

C. N. S. C. 
Bucureşti, Str.Stavropoleos nr.6, sector 3, 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 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. 98s/C6/690 

Data: 18.05.2015 
 

Prin contestaţia nr.18602/29.04.2015, înregistrată la C.N.S.C. sub 
nr.6971/29.05.2014, formulată de S.C. MESSYSTECH S.R.L., cu sediul în 
Bucureşti, Şos.Virtuţii nr.22, Bl.R10, Sc.2, Ap.47, sector 6, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului cu nr.J40/1100/1990, având 
C.U.I.RO1147879, reprezentată legal de Constantin Tanţa, împotriva 
comunicării rezultatului procedurii nr.8893/24.04.2015, transmisă de 
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, B-dul Mihail 
Kogălniceanu nr.36-46, sector 5, în calitate de autoritate contractantă, în 
cadrul procedurii de atribuire, prin cerere de oferte cu etapă finală de 
licitaţie electronică, a contractului de furnizare având ca obiect „Scanere”, 
s-a solicitat: anularea actului prin care oferta depusă de S.C. MESSYSTECH 
S.R.L. a fost declarată inacceptabilă, anularea comunicării rezultatului 
procedurii de atribuire, anularea raportului procedurii de atribuire şi a 
actelor subsecvente; obligarea autorităţii contractante la reevaluarea 
ofertelor. 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 

În conformitate cu dispoziţiile art.413 alin.1 pct.1 din Codul de 
procedură civilă, coroborate cu cele ale art.297 din Ordonanţa de Urgenţă 
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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, cu modificările şi completările ulterioare, pentru 
considerentele evocate în motivarea prezentei, suspendă soluţionarea 
contestaţiei depusă de S.C. MESSYSTECH S.R.L., cu sediul în Bucureşti, 
Şos.Virtuţii nr.22, Bl.R10, Sc.2, Ap.47, sector 6, în contradictoriu cu 
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, B-dul Mihail 
Kogălniceanu nr.36-46, sector 5, până la soluţionarea, de către Curtea de 
Apel Bucureşti – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, a 
plângerii care formează obiectul dosarului nr.2578/2/2015.  

Împotriva prezentei decizii, se poate formula plângere, în termen de 
10 zile de la comunicare. 

 


