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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

C. N. S. C. 
           Str. Stavropoleus 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 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. .../.../... 
Data: ...  

 
 

       Prin contestaţia nr. 1516/09.10.2015, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 19601/12.10.2015, 
depusă de SC ... SRL, cu sediul în ..., ..., având CUI RO ..., înregistrată la 
Registrul Comerţului sub nr. ..., reprezentată convenţional prin av. ..., cu 
sediul în ..., ..., împotriva adresei de comunicare a rezultatului procedurii 
emisă de către S..., cu sediul în ..., ..., în calitate de autoritate 
contractantă, în cadrul procedurii de „licitaţie deschisă”, în vederea 
atribuirii contractului de achiziţie publică, având drept obiect: „Furnizare, 
instalare, punere în funcţiune şi training echipamente medicale -
Computer tomograf multislice” COD CPV 33100000-1, 51410000-9, 
80000000-4, s-a solicitat anularea adresei nr. 9710/29.09.2015, de 
comunicare a rezultatului procedurii, a tuturor actelor ce au stat la baza 
emiterii cesteia, a tuturor actelor subsecvente acesteia, obligarea 
autorităţii contractante la reevaluarea ofertei depuse de SC SIEMENS 
SRL şi constatarea inadmisibilităţii acesteia, modificarea în parte a 
raportului procedurii în ceea ce priveşte oferta câştigătoare şi emiterea 
unor noi comunicări a rezultatului procedurii. 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 

 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
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Ia act de renunţarea la contestaţia formulată de SC ... SRL, în 
contradictoriu cu S.... 

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

 
 

MOTIVARE 
 
 

       Prin contestaţia nr. 1516/09.10.2015, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 19601/12.10.2015, 
depusă de SC ... SRL, reprezentată convenţional prin av. ..., împotriva 
adresei de comunicare a rezultatului procedurii emisă de către S..., în 
calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de „licitaţie 
deschisă”, în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică, având 
drept obiect: „Furnizare, instalare, punere în funcţiune şi training 
echipamente medicale -Computer tomograf multislice” COD CPV 
33100000-1, 51410000-9, 80000000-4, s-a solicitat anularea adresei nr. 
9710/29.09.2015, de comunicare a rezultatului procedurii, a tuturor 
actelor ce au stat la baza emiterii cesteia, a tuturor actelor subsecvente 
acesteia, obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertei depuse 
de SC SIEMENS SRL şi constatarea inadmisibilităţii acesteia, modificarea 
în parte a raportului procedurii în ceea ce priveşte oferta câştigătoare şi 
emiterea unor noi comunicări a rezultatului procedurii. 
 Ulterior, prin adresa nr. 2239/23.10.2015, înregistrată la Consiliu 
sub nr. 20529/23.10.2015, contestatorul renunţă la contestaţia depusă. 

 S..., în calitate de autoritate contractantă, a organizat 
procedura de atribuire, prin „licitaţie deschisă”, în vederea atribuirii 
contractului de achiziţie publică, având drept obiect: „Furnizare, 
instalare, punere în funcţiune şi training echipamente medicale -
Computer tomograf multislice” COD CPV 33100000-1, 51410000-9, 
80000000-4. În acest sens a elaborat documentaţia de atribuire aferentă 
şi a publicat în SEAP anunţul de participare nr. ... din data de ..., criteriul 
de atribuire stabilit fiind „preţul cel mai scăzut”, iar valoarea de estimare 
a contractului de 4.278.643,00 lei. 
Având în vedere dispoziţiile art. 278 alin. (7) din OUG nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare şi anume „Consiliul poate lua act, 
oricând în cursul soluţionării contestaţiei, de renunţarea la aceasta de 
către contestator”,  Consiliul va lua act de renunţarea la contestaţia 
formulată de SC ... SRL. 

În temeiul art. 278 alin. (6) din aceeaşi ordonanţă va dispune 
continuarea procedurii de atribuire. 
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PREŞEDINTE COMPLET 
... 

 
 

MEMBRU COMPLET  
... 

MEMBRU COMPLET  
... 

 
 
 
 

Redactat în 4 (patru) exemplare originale, conţine 3 (trei) pagini 
 
 
 


