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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
C. N. S. C.

Str. Stavropoleos 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. 1346/150 C10 /1515,1549
Data: 08.04.2011

Prin contestaţia FN, înregistrată la Consiliul Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 9409/01.04.2011, depusă de 
către SC ARROW SRL, cu sediul în Sfantu Gheorghe, str. Kokenyes 
nr. 24/A, judeţul Covasna, având Cod Unic de Înregistrare 
14344500, formulată împotriva adresei nr. 50/28.03.2011 
reprezentând comunicarea rezultatului procedurii - lotul 4, emisă de 
către SC PRECISS CONSULTING SRL, cu sediul în Bucureşti, str. 
Vasile Lucaci nr. 10, sector 3, în cadrul procedurii organizate în baza 
„NORMELOR INTERNE DE ACHIZIŢII conform Anexei VI la Contractul 
de finanţare nr. 273/331/10.01.2011 din cadrul Programului 
Operaţional Sectorial – Creşterea Competitivităţii Economice 2007-
2013”, pentru atribuirea contractului de furnizare, având ca obiect 
„Contract de furnizare echipamente IT, dotări pentru reţea, software 
şi aplicaţie customizată în cadrul proiectului «Sistem informatic de 
organizare şi gestinue a evaluărilor», cod SMIS 8901”, s-a solicitat 
anularea comunicării rezultatului procedurii şi obligarea autorităţii 
contractante de a emite un act prin care oferta SC ARROW SRL să fie 
declarată conformă. 

Prin contestaţia FN, înregistrată la Consiliul Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 9585/04.04.2011, depusă de 
către SC THUNGA IMPEX SRL, cu sediul în Bucureşti, şos. Vergului nr. 
39, sector 2, având Cod Unic de Înregistrare 13568372, formulată 
împotriva adresei nr. 48/28.03.2011 reprezentând comunicarea 
rezultatului procedurii - lotul 4, emisă de către SC PRECISS 
CONSULTING SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Vasile Lucaci nr. 10, 
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sector 3, în cadrul procedurii organizate în baza „NORMELOR
INTERNE DE ACHIZIŢII conform Anexei VI la Contractul de finanţare 
nr. 273/331/10.01.2011 din cadrul Programului Operaţional Sectorial 
– Creşterea Competitivităţii Economice 2007-2013”, pentru atribuirea 
contractului de furnizare, având ca obiect „Contract de furnizare 
echipamente IT, dotări pentru reţea, software şi aplicaţie customizată 
în cadrul proiectului «Sistem informatic de organizare şi gestinue a 
evaluărilor», cod SMIS 8901”, s-a solicitat anularea procedurii de 
achiziţie desfăşurată în baza NORMELOR INTERNE DE ACHIZIŢII 
conform Anexei VI la Contractul de finanţare nr. 273/331/10.01.2011 
din cadrul Programului Operaţional Sectorial – Creşterea 
Competitivităţii Economice 2007-2013, Axa Prioritară 3 – Tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public, 
Domeniul major de intervenţie D3.1. susţinerea utilizării tehnologiei 
informaţiei, a contractului de achiziţie publică Contract de furnizare 
echipamente IT şi software în cadrul proiectului „Sistem informatic de 
organizare şi gestiune a evaluărilor”, cod SMIS 8901, lotul 4, 
organizată de autoritatea contractantă SC PRECISS CONSULTING 
SRL. 

În temeiul art. 273 alin. (1) 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, cu modificările şi completările ulterioare, cele două 
contestaţii au fost conexate.     

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

DECIDE: 

Respinge ca inadmisibile contestaţiile formulate de SC ARROW 
SRL şi de SC THUNGA IMPEX SRL în contradictoriu cu SC PRECISS 
CONSULTING SRL.

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


