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; 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. 729/90 C10/7035,7573,435
Data: 23.02.2011
Prin contestaţia nr. 408/22.11.2010, completată cu adresa nr.
463/13.12.2010 înregistrate la Consiliul Naţional de Soluţionare a
Contestaţiilor sub nr. 40218/22.11.2010 şi nr. 42630/14.12.2010,
depusă de către SC ALIEN CONCEPT SRL, cu sediul în Oradea, Str.
Iuliu Maniu, Nr. 7, Ap. 4, Judeţul Bihor, având Număr de Înregistrare
la Oficiul Registrului Comerţului J05/750/2002 şi Cod Unic de
Înregistrare 14804790, prin SCA „PREDOI ŞI ASOCIAŢII”, cu sediul
profesional şi pentru comunicarea actelor de procedură în Bucureşti,
Str. Buzeşti, Nr. 71, Et. 1, Sector 1, formulată împotriva
documentaţiei de atribuire, elaborată de către PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI IAŞI, în calitate de autoritate contractantă, cu sediul
în Iaşi, B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt, Nr. 11, Judeţul Iaşi,
reprezentată convenţional prin SOCIETATEA CIVILĂ DE AVOCAŢI
„FENECHIU, SAVU ŞI ASOCIAŢII” cu sediul ales pentru comunicarea
actelor de procedură în Bucureşti, Str. Turnul Eiffel, Nr. 6, Sector 1,
în cadrul procedurii de „licitaţie deschisă”, pentru atribuirea
contractului de achiziţie publică de furnizare, având ca obiect:
„Echipamente pentru: Sistem ticketing, Panouri de informare în timp
real, Sistem management trafic”, cod CPV 30144200-2, CPV
34923000-3, CPV 48813200-2, finanţat parţial prin Proiectul
ARCHIMEDES, s-au solicitat:
1.) Modificarea fişei de date la cap. V.4 care prevede că
ofertantul trebuie să facă dovada că: în ultimii 3 ani a finalizat un
contract de furnizare şi instalare echipamente pentru sistem
ticketing, similar cerinţelor din caietul de sarcini şi de dimensiuni
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egale cu cel solicitat: 225 bucăţi validatoare, minim 25 de bucăţi
inspector terminal, minim 7 puncte de vânzare şi reîncărcare carduri;
în ultimii 3 ani a finalizat minim un contract de furnizare şi instalare
sisteme de panouri de informare în timp real în staţii destintate
informării persoanelor beneficiare ale serviciului de transport public
local de călători - minim 50 de panouri de informare călători; în
ultimii 3 ani a finalizat minim un contract de furnizare şi instalare
sistem de management trafic, similar cerinţelor din caietul de sarcini,
minim 75 de vehicule;
2.) Modificarea fişei de date la cap. V.4, în sensul eliminării
cerinţei potrivit căreia ofertantul a finalizat în ultimii 3 ani, minim un
contract de furnizare şi instalare echipamente de comunicaţii prin
care s-a asigurat comunicaţie TETRA cu back-up automat pe
GSM/GPRS (însumând un număr minim de 125 de bucăţi). Cantitatea
de 125 de bucăţi reprezintă: 75 buc. computere de bord şi 50 buc.
panouri de informare călători în staţie - PICS;
3.) Modificarea fişei de date la cap. VI.4, „Garanţia de
participare” care stabileşte că garanţia de participare se constituie în
una din următoarele forme: cu OP, cu numerar sau prin scrisoare de
garanţie bancară în favoarea autorităţii contractante;
4.) Modificarea caietului de sarcini la cap. I „Sistem Ticketing"
pct. 2.2.1 „Computer de bord – CB”, în sensul eliminării cerinţelor
prevăzute la pct. 11, 12, 13, 14 şi la pct. 1 „Interfeţe” - FXS conector
tip RJ11;
5.) Modificarea caietului de sarcini la cap. I „Sistem Ticketing”
pct. 2.2.1 „Computer de bord – CB” în sensul eliminării cerinţelor
prevăzute la pct. 2 „Securitate”, respectiv: protecţie DOS, SPI,
filtrare MAC, protocoale criptate AES, DES, 3DES, TKIP;
6.) Modificarea caietului de sarcini la cap. I „Sistem Ticketing”
pct. 2.2.1 „Computer de bord – CB” în sensul eliminării cerinţelor
prevăzute la pct. 3 „VPN şi tunneling” în sensul eliminării
următoarelor cerinţe: GRE, criptare AES, criptare DE, 3DES, 3KIP,
WEP, WPA, WPA2, protocoale autentificare SHA, MD5, PAP, CHAP,
protocoalele SDS şi adresarea ISSI;
7.) Modificarea caietului de sarcini la cap. I „Sistem Ticketing”
pct. 2.2.1 „Computer de bord – CB” în sensul eliminării cerinţelor
prevăzute la pct. 4 „Funcţionarea în următoarele tipuri de reţele
mobile” în sensul eliminării cerinţei comutarea automată a reţelelor
2G, 3G, TETRA;
8.) Modificarea caietului de sarcini la cap. I „Sistem Ticketing”
pct. 2.2.2 „Validatoare mixte carduri contactless & bilete de hârtie cu
coduri de bare (VCC)” în sensul eliminării cerinţelor: afişor LCD color
cu diagonală minim 5,6”, 2 intrări octocuplate, 2 ieşiri octocuplate, 1
interfaţă audio, un procesor de 32 de biti, o memorie ram de 128 şi
un flash de 128 Mb în validator;
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9.) Modificarea caietului de sarcini la cap. I „Sistem Ticketing”
pct. 2.2.3 „Echipament inspector terminal” în sensul modificării
cerinţei potrivit căreia greutatea maximă este de 350 de grame
(inclusiv bateria);
10.) Modificarea caietului de sarcini la cap. I „Sistem Ticketing”
pct. 2.2.5 „Set echipamente pentru punct personalizare carduri” în
sensul eliminării cerinţei prevăzute la pct. b) „Staţie PC”, respectiv
NTFS file sistem;
11.) Modificarea caietului de sarcini la cap. I „Sistem Ticketing”
pct.3.5.1 „Necesar comunicaţie între POS-uri şi locaţie sediu central”
care prevede că ofertantul va furniza doar comunicaţie radio între
echipamente;
12.) Modificarea caietului de sarcini la cap. II „Panouri de
informare în timp real” pct. 3.4 „Condiţii de instalaţii şi
interconectare” în sensul eliminării cerinţei potrivit căreia comunicaţia
mobilă realizată între PICS şi ASMF va fi furnizată sub forma unui
serviciu de tip date pe suport TETRA cu back - up automat pe
GSM/GPRS;
13.) Modificarea caietului de sarcini la cap. III „Sistem
management trafic” pct. 3.3 „Aplicaţii software de management flota
(ASMF)” în sensul eliminării cerinţei potrivit căreia dispecerizarea
centralizată va trebui să asigure funcţionalitatea localizării pe graf.
Prin contestaţia nr. 1018/17.12.2010, înregistrată la Consiliul
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 43116/17.12.2010,
depusă de către SC UTI SYSTEMS SA (lider al Asocierii SC UTI
SYSTEMS SA+SC UTI TRAFFIC MANAGEMENT SA), cu sediul în
Bucureşti, Str. Cernăuţi, Nr. 27C, Sector 2, având Număr de
Înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului J40/1341/1994 şi Cod
Unic de Înregistrare 5394305, prin SCPA „CEPARU ŞI IRIMIA”, cu
sediul procesual ales în Bucureşti, Str. Spiru Haret, Nr. 2, Ap. 4,
Sector 1, formulată împotriva adresei nr. 105971/07.12.2010 privitor
la răspunsul la întrebarea nr. 7 de clarificare a documentaţiei de
atribuire, emisă de către PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAŞI, în calitate
de autoritate contractantă, cu sediul în Iaşi, B-dul Ştefan cel Mare şi
Sfânt, Nr. 11, Judeţul Iaşi, reprezentată convenţional prin
SOCIETATEA CIVILĂ DE AVOCAŢI „FENECHIU, SAVU ŞI ASOCIAŢII”
cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură în Bucureşti,
Str. Turnul Eiffel, Nr. 6, Sector 1, în cadrul procedurii de „licitaţie
deschisă”, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de
furnizare, având ca obiect: „Echipamente pentru: Sistem ticketing,
Panouri de informare în timp real, Sistem management trafic”, cod
CPV 30144200-2, CPV 34923000-3, CPV 48813200-2, finanţat parţial
prin Proiectul ARCHIMEDES, s-a solicitat:
parţială
a
răspunsului
la
clarificări
nr.
-anularea
105971/07.12.2010, în ceea ce priveşte răspunsul la întrebarea nr.
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7, ce viza cerinţa prevăzută la pct. 3.4 „Comunicaţie Mobilă – CM”
din caietul de sarcini, referitoare la certificarea echipamentelor, pag.
37, pe considerentul că respectivul răspuns încalcă dispoziţiile art. 35
din OUG nr. 34/2006.
Prin contestaţia fără număr de înregistrare la emitent,
înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub
nr. 2747/31.01.2011, depusă de către SC UTI SYSTEMS SA (lider al
Asocierii SC UTI SYSTEMS SA+SC UTI TRAFFIC MANAGEMENT SA),
cu sediul în Bucureşti, Str. Cernăuţi, Nr. 27C, Sector 2, având Număr
de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului J40/1341/1994 şi
Cod Unic de Înregistrare 5394305, prin SCPA „CEPARU ŞI IRIMIA”,
cu sediul procesual ales în Bucureşti, Str. Spiru Haret, Nr. 2, Ap. 4,
Sector 1, formulată împotriva adresei nr. 5510/20.01.2011 privind
comunicarea rezultatului procedurii, emisă de către PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI IAŞI, în calitate de autoritate contractantă, cu sediul
în Iaşi, B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt, Nr. 11, Judeţul Iaşi,
reprezentată convenţional prin SOCIETATEA CIVILĂ DE AVOCAŢI
„FENECHIU, SAVU ŞI ASOCIAŢII” cu sediul ales pentru comunicarea
actelor de procedură în Bucureşti, Str. Turnul Eiffel, Nr. 6, Sector 1,
în cadrul procedurii de „licitaţie deschisă”, pentru atribuirea
contractului de achiziţie publică de furnizare, având ca obiect:
„Echipamente pentru: Sistem ticketing, Panouri de informare în timp
real, Sistem management trafic”, cod CPV 30144200-2, CPV
34923000-3, CPV 48813200-2, finanţat parţial prin Proiectul
ARCHIMEDES, s-au solicitat:
-anularea deciziei prin care oferta sa a fost desemnată
inacceptabilă şi neconformă, precum şi a deciziei prin care a fost
desemnată oferta câştigătoare, comunicate prin adresa nr.
5510/20.01.2011;
-anularea raportului procedurii şi a tuturor actelor subsecvente;
-reluarea procedurii de achiziţie şi reevaluarea ofertei sale, în
ceea ce priveşte aspectele invocate de către autoritatea contractantă
pentru susţinerea deciziei de respingere a ofertei;
-obligarea autorităţii contractante la desemnarea ofertei
câştigătoare pe baza criteriului de atribuire stipulat în anunţul de
participare şi în documentaţia de atribuire.
SC ALIEN CONCEPT SRL, cu sediul în Oradea, Str. Iuliu Maniu,
Nr. 7, Ap. 4, Judeţul Bihor, având Număr de Înregistrare la Oficiul
Registrului Comerţului J05/750/2002 şi Cod Unic de Înregistrare
14804790, prin SCA „PREDOI ŞI ASOCIAŢII”, cu sediul profesional şi
pentru comunicarea actelor de procedură în Bucureşti, Str. Buzeşti,
Nr. 71, Et. 1, Sector 1, depune cererea de intervenţie nr.
244/03.02.2011 în interesul contestatorului SC UTI SYSTEMS SA
(care
a
formulat
contestaţie
împotriva
adresei
nr.
105971/07.12.2010 privind răspunsul la clarificări), înregistrată la
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Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr.
3259/04.02.2011, prin care solicită:
-admiterea cererii de intervenţie;
-admiterea contestaţiei formulată de SC UTI SYSTEMS SA
împotriva adresei nr. 105971/07.12.2010 privind răspunsul la
clarificări;
-anularea parţială în ceea ce priveşte răspunsul la întrebarea nr.
7 ce viza cerinţa prevăzută la pct. 3.4.-„Comunicaţie mobilă-CM” din
caietul de sarcini.
În temeiul art. 273 alin. (1) 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, cu modificările şi completările ulterioare, cele trei contestaţii
au fost conexate.
În baza documentelor depuse de părţi,
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

DECIDE:
Admite excepţia tardivităţii introducerii contestaţiei SC UTI
SYSTEMS SA (lider al Asocierii SC UTI SYSTEMS SA+SC UTI TRAFFIC
MANAGEMENT SA), prin SCPA „CEPARU ŞI IRIMIA”, împotriva adresei
nr. 105971/07.12.2010 de clarificare a documentaţiei de atribuire,
invocată de autoritatea contractantă.
Respinge ca tardivă contestaţia formulată, împotriva adresei nr.
105971/07.12.2010, de SC UTI SYSTEMS SA (lider al Asocierii SC
UTI SYSTEMS SA+SC UTI TRAFFIC MANAGEMENT SA), prin SCPA
„CEPARU ŞI IRIMIA”, în contradictoriu cu PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
IAŞI, reprezentată convenţional prin SOCIETATEA CIVILĂ DE
AVOCAŢI „FENECHIU, SAVU ŞI ASOCIAŢII”.
Pe cale de consecinţă, respinge ca tardivă cererea de intervenţie
în interesul contestatorului SC UTI SYSTEMS SA formulată de SC
ALIEN CONCEPT SRL prin SCA „PREDOI ŞI ASOCIAŢII”.
Admite în parte contestaţia formulată împotriva documentaţiei
de atribuire, de SC ALIEN CONCEPT SRL, prin SCA „PREDOI ŞI
ASOCIAŢII”, în contradictoriu cu PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAŞI,
reprezentată convenţional prin SOCIETATEA CIVILĂ DE AVOCAŢI
„FENECHIU, SAVU ŞI ASOCIAŢII”, potrivit motivării prezentei.
Dispune anularea procedurii de atribuire.
Respinge ca nefondate solicitările nr. 4, 5, 8, 9, 10, 11 şi 13 din
contestaţia formulată împotriva documentaţiei de atribuire, de SC
ALIEN CONCEPT SRL, în contradictoriu cu PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
IAŞI.
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Respinge ca rămasă fără obiect contestaţia formulată împotriva
adresei nr. 5510/20.01.2011 privind comunicarea rezultatului
procedurii, de SC UTI SYSTEMS SA (lider al Asocierii SC UTI
SYSTEMS SA+SC UTI TRAFFIC MANAGEMENT SA), prin SCPA
„CEPARU ŞI IRIMIA”, în contradictoriu cu PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
IAŞI, reprezentată convenţional prin SOCIETATEA CIVILĂ DE
AVOCAŢI „FENECHIU, SAVU ŞI ASOCIAŢII”.
Prezenta
decizie
este
obligatorie
pentru
autoritatea
contractantă, în conformitate cu dispoziţiile art. 280 alin. (1) din OUG
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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