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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 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. 3539/C2/3896
Data: 19.08.2011

Prin contestaţia fără număr de înregistrare la emitent, 
înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub 
nr. 24740/01.08.2011, depusă de către S.C. INFOGROUP 
BUSINESS CONSULTANTS S.A., cu sediul în Grecia, Atena, str. 
Syngrou nr. 12, înregistrată la Registrul Comerţului din Atena cu nr. 
17458/01/B/88/387 din 29.06.1988 şi Cod Fiscal EL_094240529, 
împotriva documentaţiei de atribuire emisă de către MINISTERUL 
JUSTIŢIEI ŞI LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI, în calitate de autoritate 
contractantă, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Apollodor nr. 
17, sector 5, în cadrul procedurii de „licitaţie restrânsă accelerată”, 
organizată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având 
ca obiect „Achiziţionare licenţe şi servicii de dezvoltare software 
aferente pentru continuarea dezvoltării sistemului ECRIS”, cod CPV 
48600000-4, 48780000-9, 48900000-7, s-a solicitat modificarea în 
parte a documentaţiei de atribuire şi dispunerea măsurilor corective 
care se impun, în sensul refacerii documentaţiei de atribuire după 
înlăturarea cerinţelor nelegale arătate în motivarea contestaţiei, iar 
în cazul imposibilităţii adoptării măsurilor corective, anularea 
procedurii de achiziţie publică.

În baza documentelor depuse de părţi,
 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

DECIDE:
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Admite în parte contestaţia formulată de S.C. INFOGROUP 
BUSINESS CONSULTANTS S.A., în contradictoriu cu MINISTERUL 
JUSTIŢIEI ŞI LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI, respectiv criticile cu
privire la cerinţa potrivit căreia „Pentru toate produsele şi serviciile 
aferente se cere autorizare de livrare, respectiv scrisoare de 
susţinere de la producător pentru acest proiect”.

Respinge ca nefondate criticile cu privire la cerinţele autorităţii 
contractante, prevăzute în Articolul 2 – „Soluţie software 
management servere” din Caietul de sarcini.

Dispune anularea procedurii de atribuire.
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 10 zile de la comunicare.
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