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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; +4 021 8900745, 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. 1866/C5/2027 
Data:  04.11.2015 

 
Prin contestaţia nr. 10-2231/13.10.2015, depusă în original şi 

înregistrată la Consiliu sub nr. 19763/13.10.2015, S.C. LIFETECH 
CONSULTING S.R.L., cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Dr. Maximilian 
Popper nr. 23, camera 1, ap. 8, sector 3, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului sub nr. J40/603/2010, având CUI 26420806, 
reprezentată convenţional şi având sediul ales la Cabinetul de avocat 
„CORINA-RUXANDRA POPESCU” din municipiul Bucureşti, Bd. Unirii nr. 
71, bloc G2C, sc. 2, et. 8, ap. 62, sector 3, a contestat adresa nr. 
21733/06.10.2015, reprezentând comunicarea rezultatului pentru lotul 1 
– „Balon pentru valvuloplastie pulmonară şi aortică” şi lotul 6 – 
„Dispozitiv de închidere a defectului septal interatrial”, emis în cadrul 
procedurii de atribuire prin „licitaţie deschisă”, online, a contractului de 
achiziţie publică de furnizare având ca obiect „Consumabile medicale 
cateterism”, coduri CPV: 33111730-7, 33124130-5, 33141210-5, 
33182240-3, 33184500-8 şi 45233140-2 (Rev.2), organizată de 
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „GR. T. POPA IAŞI”, în 
calitate de autoritate contractantă, cu sediul în municipiul Iaşi, str. 
Universităţii nr. 16, judeţul Iaşi şi a solicitat anularea adresei nr. 
21733/06.10.2015 prin care s-a respins oferta sa ca inacceptabilă şi 
neconformă, „anularea deciziei prin care a fost anulată licitaţia pentru 
lotul 1”, anularea deciziei prin care oferta societăţii S.C. MEDI - TECH 
BUSINESS S.R.L. a fost declarată admisibilă şi câştigătoare pentru lotul 
6, obligarea autorităţii contractante la reluarea procedurii de achiziţie şi 
reevaluarea ofertei sale în conformitate cu cerinţele stabilite prin 
documentaţia de atribuire şi legislaţia specifică în vigoare şi stabilirea 
rezultatului procedurii pentru lotul 1 şi lotul 6 cu cheltuieli de judecată. 

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 
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DECIDE 
 
Admite excepţia invocată de către autoritatea contractantă şi 

respinge, ca tardivă, contestaţia formulată de S.C. LIFETECH 
CONSULTING S.R.L., cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Dr. Maximilian 
Popper nr. 23, camera 1, ap. 8, sector 3, având sediul ales la Cabinetul 
de avocat „CORINA-RUXANDRA POPESCU” din municipiul Bucureşti, Bd. 
Unirii nr. 71, bloc G2C, sc. 2, et. 8, ap. 62, sector 3, în contradictoriu cu 
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „GR. T. POPA IAŞI”, în 
calitate de autoritate contractantă, cu sediul în municipiul Iaşi, str. 
Universităţii nr. 16, judeţul Iaşi.  

Dispune continuarea procedurii de atribuire pentru Lotul 6. 
Respinge capătul de cerere privind obligarea autorităţii 

contractante la plata cheltuielilor ocazionate cu soluţionarea contestaţiei.  
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 

dispoziţiile art. 280 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006. 

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

 


