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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, +40218900745  www.cnsc.ro 

 
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.  1810/C3/1940 
Data:  28.10.2015  

 
Prin contestaţia nr. 50/01.10.2015, înregistrată la Consiliul Naţional 

de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 19026/02.10.2015, înaintată de 
SC PALMED GROUP SRL, cu sediul în Timişoara, str. JH Pestalozzi nr. 22, 
corp 4a, cam. 108, cp 300115, judeţul Timiş, înmatriculată la Oficiul 
Registrului Comerţului sub nr. J35/1026/2004, având CUI 5104118, 
reprezentată legal prin Claudiu Cosma – Director executiv, formulată 
împotriva rezultatului procedurii aferent loturilor 6 şi 8, ce i-a fost 
comunicat prin adresa nr. 37698/29.09.2015, emis de SPITALUL CLINIC 
JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CONSTANŢA, cu sediul în Constanţa, Bd. Tomis 
nr. 145, cp 900591, judeţul Constanţa, în calitate de autoritate 
contractantă în procedura, licitaţie deschisă, organizată în vederea 
atribuirii unui contract de furnizare având ca obiect „Materiale de 
osteosinteză şi consumabile”, cu anunţ de participare nr. 161474 
publicat în SEAP în 24.07.2015, s-a solicitat Consiliului anularea actului 
atacat şi obligarea autorităţii contractante la stabilirea conformităţii 
ofertei sale pentru loturile 6 şi 8 şi declararea ei drept câştigătoare. 
 

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

 
DECIDE: 

 
Admite contestaţia, în parte, şi anulează decizia de respingere a 

ofertei SC PALMED GROUP SRL, pentru loturile 6 şi 8, consemnată în 
raportul procedurii de atribuire nr. 37632/29.09.2015 şi în adresa nr. 
37698/29.09.2015 şi obligă autoritatea contractantă la continuarea 
procedurii, ţinând cont de faptul că motivele de neconformitate a ofertei, 
reţinute anterior, sunt eronate. 
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Respinge cererea de obligare a autorităţii contractante la stabilirea 
conformităţii ofertei şi declararea ei drept câştigătoare, ca inadmisibilă. 

Obligă autoritatea contractantă la continuarea procedurii, în maxim 
11 zile de la primirea deciziei de faţă. 

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

10 zile de la comunicare. 
 


