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În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul 
adoptă următoarea 

 
 

DECIZIE 
Nr. 1808/C11/1987 

Data: 28.10.2015 
 
Prin contestaţia nr. 792/08.10.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 19485/08.10.2015, 
formulată de SC STERIL ROMANIA SRL, cu sediul în Bucureşti, b-dul 
Metalurgiei nr. 3-5, sector 4, având CUI RO 12284240, reprezentantă 
legal prin Spyridon Papastamopoulos - Administrator, împotriva 
adreselor nr. 18155/05.10.2015 şi 18928/05.10.2015, reprezentând 
comunicările privind rezultatul procedurii, emise în cadrul procedurii de 
atribuire, prin licitaţie deschisă online, organizată în vederea încheierii, 
pe loturi, a acordului-cadru având ca obiect „furnizare materiale 
sanitare”, cod CPV 33141000-0 - Consumabile medicale nechimice de 
unică folosinţă şi consumabile hematologice (Rev. 2), de SERVICIUL DE 
AMBULANŢĂ BUCUREŞTI-ILFOV, în calitate de autoritate contractantă, cu 
sediul în Bucureşti, str. Mihai Eminescu nr. 226, sector 2, s-a solicitat 
anularea rezultatului procedurii pentru lotul 51, comunicat prin adresele 
nr. 18155/05.10.2015 şi nr. 18928/05.10.2015, reevaluarea ofertei sale, 
având în vedere faptul că a ofertat un produs care îndeplineşte toate 
criteriile stabilite prin caietul de sarcini şi are şi preţul mai mic decât 
oferta declarată câştigătoare, precum şi stabilirea ofertei câştigătoare în 
conformitate cu art. 37 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 
925/2006. 
 

În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 
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DECIDE: 
 
Admite, în parte, contestaţia formulată de SC STERIL ROMANIA 

SRL, în contradictoriu cu SERVICIUL DE AMBULANŢĂ BUCUREŞTI-ILFOV 
şi anulează raportul procedurii de atribuire nr. 17994/30.09.2015, în 
partea ce priveşte oferta contestatoarei, pentru lotul 51 şi comunicarea 
nr. 18928/05.10.2015 privind rezultatul procedurii transmisă acesteia, în 
referire la acest lot. Obligă autoritatea contractantă la refacerea 
raportului procedurii şi la emiterea unei comunicări privind rezultatul 
procedurii, pentru lotul în cauză, în termen de 10 zile de la primirea 
deciziei, cu respectarea celor din motivare şi a dispoziţiilor legale în 
materia achiziţiilor publice. 

Respinge ca nefondate capetele de cerere referitoare la reevaluarea 
ofertei sale, având în vedere faptul că a ofertat un produs care 
îndeplineşte toate criteriile stabilite prin caietul de sarcini şi are şi preţul 
mai mic decât oferta declarată câştigătoare, precum şi stabilirea ofertei 
câştigătoare în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (1) şi (2) din 
Hotărârea Guvernului nr. 925/2006. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 

10 zile de la comunicare. 
 


