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În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) și ale art. 27
alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac
în  materie  de  atribuire  a  contractelor  de  achiziție  publică,  a
contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și
concesiune  de  servicii,  precum  și  pentru  organizarea  și
funcționarea Consiliului  Național  de  Soluționare  a  Contestațiilor,
Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE
Nr. 1256/C3/1405
Data: 26.07.2019

Prin  contestația  FN  (fără  număr  de  înregistrare  la  emitent),
înregistrată  la  Consiliul  Național  de  Soluționare  a  Contestațiilor  sub nr.
27210/  16.07.2019,  înaintată  de  Telekom  România  Mobile
Communications SA, cu sediul  în Bucureşti,  Piața Presei  Libere nr.  3-5,
clădirea City Gate (Turnul de Nord), et. 7-18, sectorul 1, înregistrată în
registrul  comerțului  sub  nr.  J40/8926/1997,  având  CUI  427320,
reprezentată convențional prin SCP Țuca Zbârcea & Asociații, cu sediul ales
pentru comunicarea tuturor înscrisurilor referitoare la prezentul  litigiu în
Bucureşti, Şos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, clădirea America House, intrarea
Aripa  de  Vest,  et.  8,  cp  011141,  sectorul  1,  formulată  împotriva
rezultatului  procedurii,  ce  i-a  fost  comunicat  prin  adresa  nr.
795694/04.07.2019 și a raportului procedurii nr. 795687/1.07.2019, acte
emise  de  autoritatea  contractantă  SERVICIUL  DE  TELECOMUNICAȚII
SPECIALE, cu sediul în Bucureşti, str. Independenței nr. 323 A, sectorul 6,
în procedura licitație deschisă, organizată pentru atribuirea unui contract
de achiziție  publică ce are  ca obiect  „Furnizare  echipamente şi  aplicații
informatice  pentru  modernizarea  infrastructurii  hardware  şi  software  a
Sistemului  Național  Unic  pentru  Apeluri  de  Urgență”,  cu  anunț  de
participare nr. CN1003134, publicat în SEAP la 08.08.2018, s-a solicitat
Consiliului  anularea  actelor  atacate  și  a  celor  subsecvente  acestora,
precum și obligarea autorității contractante la reevaluarea ofertelor depuse
în procedură.

Pentru aceste motive,
în baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar,

1

http://www.cnsc.ro/


CONSILIUL DECIDE:

Ia act de renunțarea la contestația formulată de Telekom România
Mobile Communications SA, în contradictoriu cu autoritatea contractantă
SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE.

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