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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. .../.../... 
Data: ... 

 
 

Prin contestaţia nr. 169/16.10.2015, transmisă prin fax şi în 
original, înregistrată la Consiliu sub nr. 20075/16.10.2015 şi respectiv 
sub nr. 20152/19.10.2015, completată prin adresa nr. 170/16.10.2015, 
înregistrată la Consiliu sub nr. 20153/19.10.2005, S.C. ... S.R.L., cu 
sediul în sat Petreşti, comuna ..., şos. Unirii nr. 68, judeţul ..., 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. ..., având CIF RO ..., 
a contestat comunicarea rezultatului procedurii nr. 15730 din data de 
08.10.2015 pentru Lotul 8 - „...”, emisă în cadrul procedurii de atribuire 
„licitaţie deschisă” cu etapă finală de licitaţie electronică, a contractului 
de achiziţie publică având ca obiect „Furnizare echipamente, aparatură, 
instrumente de cercetare, mobilier şi echipamente IT necesare 
laboratoarelor «Centrului de Cercetare - Dezvoltare pentru Studiul 
Morfologic şi Genetic în Patologia Malignă» «CEDMOG», coduri CPV: 
33100000-1, 38510000-3, 38511200-2, 51410000-9, 80510000-2 
(Rev.2), organizată de autoritatea contractantă ...S ..., cu sediul în 
municipiul ..., …, judeţul ..., şi a solicitat .... 
 
 

În baza dispoziţiilor legale aplicabile, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
DECIDE:  

 
Se ia act de renunţarea la contestaţia formulată de S.C. ... S.R.L., 
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cu sediul în sat Petreşti, comuna ..., şos. Unirii nr. 68, judeţul ..., în 
contradictoriu cu autoritatea contractantă ...S ..., cu sediul în municipiul 
..., …, judeţul .... 

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. 
 

MOTIVARE 
 

Prin contestaţia nr. 169/16.10.2015, transmisă prin fax şi în 
original, înregistrată la Consiliu sub nr. 20075/16.10.2015 şi respectiv 
sub nr. 20152/19.10.2015, completată prin adresa nr. 170/16.10.2015, 
înregistrată la Consiliu sub nr. 20153/19.10.2005, formulată de S.C. ... 
S.R.L., în contradictoriu cu autoritatea contractantă ...S ..., împotriva 
comunicării rezultatului procedurii nr. 15730 din data de 08.10.2015 
pentru Lotul 8 „...”, emisă în cadrul procedurii de atribuire prin „licitaţie 
deschisă” cu etapă finală de licitaţie electronică, a contractului de 
achiziţie publică având ca obiect „Furnizare echipamente, aparatură, 
instrumente de cercetare, mobilier şi echipamente IT necesare 
laboratoarelor «Centrului de Cercetare - Dezvoltare pentru Studiul 
Morfologic şi Genetic în Patologia Malignă» «CEDMOG» ), coduri CPV: 
33100000-1, 38510000-3, 38511200-2, 51410000-9, 80510000-2 
(Rev.2), s-a solicitat: .... 

Contestatoarea consideră nelegal actul autorităţii contractante prin 
care se declară admisibilă şi câştigătoare oferta prezentată de SC … SRL 
şi susţine că aceasta nu respectă criteriile de calificare şi selecţie 
prevăzute în documentaţia de atribuire, respectiv cerinţele secţiunii 
III.2.1.a) Situaţia personală a candidatului sau ofertantului – Formularul 
nr. 8 – Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute de art. 181 
din OUG nr. 34/2006 din fişa de date nr. 195884 şi secţiunii III.2.3.a) 
Capacitatea tehnică şi/sau profesională Cerinţa 3 – Formularul nr. 15 – 
Personalul de care dispune pentru instalarea echipamentelor şi instruirea 
personalului. 

În dovedirea contestaţiei sale, contestatoarea S.C. ... S.R.L. a 
depus la dosarul cauzei un set de înscrisuri. 

Până la data emiterii prezentei decizii, autoritatea contractantă, ...S 
..., nu a formulat punct de vedere referitor la contestaţie. 

Din documentele aflate la dosarul cauzei şi din susţinerile 
contestatoarei, Consiliul reţine următoarele: 

Autoritatea contractantă ...S ... a iniţiat procedura de atribuire prin 
„licitaţie deschisă” cu etapă finală de licitaţie electronică, a contractului 
de achiziţie publică având ca obiect „Furnizare echipamente, aparatură, 
instrumente de cercetare, mobilier şi echipamente IT necesare 
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laboratoarelor «Centrului de Cercetare - Dezvoltare pentru Studiul 
Morfologic şi Genetic în Patologia Malignă» «CEDMOG»”, coduri CPV: 
33100000-1, 38510000-3, 38511200-2, 51410000-9, 80510000-2 
(Rev.2), prin publicarea în SEAP a anunţului de participare nr. .../..., 
stabilind termenul de deschidere a ofertelor la data de 07.08.2015, 
criteriul de atribuire „preţul cel mai scăzut” şi o valoare estimată fără 
TVA de 11.867.497,73 lei, valoarea Lotului 8 contestat fiind de ... lei. 

Prin adresa contestatoarei S.C. ... S.R.L. nr. 191/27.10.2015, 
transmisă prin mijloace electronice (e-mail) şi în original, înregistrată la 
Consiliu sub nr. 20864/28.10.2015 şi respectiv sub nr. 20905/..., 
formulată sub numele şi semnătura aceluiaşi reprezentant legal care a 
semnat şi contestaţia – Director general ..., aceasta comunică faptul că 
îşi retrage contestaţia formulată împotriva rezultatului procedurii de 
atribuire ce face obiectul cauzei, în temeiul art. 270 alin. (2) şi art. 275 
alin. (1) din OUG nr. 34/2006, astfel încât, în conformitate cu prevederile 
art. 278 alin. (1) şi (7) din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, Consiliul va lua act de renunţarea la contestaţia 
formulată de contestatoarea S.C. ... S.R.L., în contradictoriu cu 
autoritatea contractantă ...S .... 
 
 

PREŞEDINTE COMPLET 
… 

 
 
 
 MEMBRU COMPLET                               MEMBRU COMPLET 

 ...                                                ... 
 

 
 

Redactată în 4 exemplare originale, conţine 3 pagini. 


