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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. 1786/C1/1997 
Data: 26.10.2015  

 
 

       Prin contestaţia nr. 1516/09.10.2015, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 19601/12.10.2015, 
depusă de SC CORTECH MED SRL, cu sediul în Bucureşti, sector 2, 
strada Gheorghe Titeică nr. 190B, având CUI RO 22088756, înregistrată 
la Registrul Comerţului sub nr. J40/13271/2007, reprezentată 
convenţional prin av. Vass Iulia-Erzsebet, cu sediul în Bucureşti, strada 
Alexandru Deparateanu nr. 10, sector 1, împotriva adresei de 
comunicare a rezultatului procedurii emisă de către SPITALUL CLINIC DE 
URGENŢĂ BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, sector 1, Calea Floreasca 
nr. 8, 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, 
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DECIDE: 
 
 

Ia act de renunţarea la contestaţia formulată de SC CORTECH MED 
SRL, în contradictoriu cu SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ BUCUREŞTI. 

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

 
 


