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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
C. N. S. C. 

Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084 
Tel. +4 021 3104641    Fax. +4 021 3104642  +4 021 890 07 45   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. 1775/C8/1910 
Data: 20.10.2015  

 
 

Prin contestaţia nr. 2801/28.09.2015, înregistrată la CNSC sub nr. 
18687/29.09.2015, înaintată de SC FARMAVET SA, cu sediul în Bucureşti, 
Şoseaua Giuleşti, nr. 333, sector 6, înregistrată la Registrul Comerţului 
sub nr. J40/131/1991, având CUI RO256, reprezentată legal de Prof. Univ. 
Dr. Stratulat Gheorghe – director general, formulată împotriva rezultatului 
procedurii de atribuire pentru lotul 3 – Vaccin antirabic, comunicat prin 
adresa nr. 15928/24.09.2015, emisă de DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ 
ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ALBA, cu sediul în Alba Iulia, str. 
Lalelelor, nr. 7A, judeţul Alba, în calitate de autoritate contractantă, în 
cadrul procedurii de „cerere de oferte”, având ca obiect „Achiziţie publică 
de tuberculină bovină, tuberculină aviară, vaccin antirabic”, cod CPV: 
33651690-1 – Vaccinuri pentru uz veterinar (Rev. 2), iniţiată prin 
publicarea în SEAP a invitaţiei de participare nr. 378711/02.09.2015, s-a 
solicitat Consiliului să anuleze decizia prin care oferta sa, pentru lotul 3, 
este declarată câştigătoare şi să oblige autoritatea contractantă la reluarea 
procedurii de atribuire pentru acest lot.  

 
 

În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
 

DECIDE 
 
 

Respinge ca nefondată contestaţia formulată de SC FARMAVET SA, la 
lotul 3, în contradictoriu cu DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU 
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SIGURANŢA ALIMENTELOR ALBA şi dispune continuarea procedurii de 
atribuire. 

Obligatorie. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 

10 zile de la comunicare. 
 
 


