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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE  
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
C. N. S. C. 

Bucureşti, Str.Stavropoleos 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 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. 1767 / C6 /1988 
Data: 19.10.2015 

 
Prin contestaţia nr. 2008/05.10.2015, înregistrată la CN.S.C. sub 

nr. 19511/09.10.2015, formulată de către S.C. CAMBI ACTIV S.R.L., cu 
sediul în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 91-93, sector 1, având 
CUI RO 31498070, împotriva anunţului de participare nr. 16197, 
publicat în SEAP la data de 13.08.2015, de către SPITALUL JUDEŢEAN 
ARGEŞ, cu sediul în municipiul Piteşti, Aleea Spitalului nr. 36, judeţul 
Argeş, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de 
atribuire, prin licitaţie deschisă ONLINE, fără etapă finală de licitaţie 
electronică, a contractului de achiziţie publică de furnizare având ca 
obiect „Sistem intraoperator de vizualizare în 3D-HD cu sonde 
endoscopice”, cod CPV 33168000 – aparate de endoscopie şi 
endochirurgie (Rev.2), s-a solicitat „anularea anunţului de participare, 
respectiv a procedurii de achiziţie publică în conformitate cu dispoziţiile 
art. 209 alin. (1) lit. c), coroborate cu dispoziţiile alin. (4) lit. a) din 
O.U.G. nr. 34/2006 (…)”. 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 

Admite excepţia tardivităţii depunerii contestaţiei, invocată din 
oficiu, şi respinge, ca tardivă, contestaţia depusă de către S.C. CAMBI 
ACTIV S.R.L., cu sediul în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 91-93, 
sector 1, în contradictoriu cu SPITALUL JUDEŢEAN ARGEŞ, cu sediul în 
municipiul Piteşti, Aleea Spitalului nr. 36, judeţul Argeş. 

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

 


