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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. 1889/C8/2014 
Data: 06.11.2015  

 
Prin contestaţia nr. GS1871/10.10.2015, înregistrată la CNSC sub 

nr. 19677/12.10.2015, formulată de SC SOF MEDICA SRL, cu sediul în 
Bucureşti, Şos. Nicolae Titulescu nr. 3, bl. A1, et. 6, ap. 46, sector 1, 
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/24635/1994, 
având CUI RO6719715, reprezentată legal de Giorgios Sofianos – 
Mananging Director, împotriva rezultatului procedurii comunicat prin 
adresa nr. 6016/02.10.2015 de către INSTITUTUL DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE „MARIUS NASTA”, cu sediul în Bucureşti, Şos. 
Viilor nr. 90, sector 5, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul 
procedurii, licitaţie deschisă, cu fază finală de licitaţie electronică, 
organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect „Contract de 
furnizare echipamente pentru dotarea laboratoarelor de anatomie 
patologică şi lavaj bronho-alveolar, chirurgie minim invazivă şi terapie 
intensivă, bronhologie, imagistică”, lot 3, cod CPV: 33100000-1 – 
Echipamente medicale (Rev. 2), iniţiată prin publicarea în SEAP a 
anunţului de participare nr. 156852/30.01.2015, s-a solicitat 
următoarele: 

1. Asigurarea accesului la dosarul achiziţiei publice, conform art. 2   
alin. (2) lit. d) din OUG nr. 34/2006, privitor la asigurarea transparentei, 
in speţa accesul la toate documentele aferente contra-ofertei financiare 
precum şi la justificarea modului de formare a preţurilor aferente 
produselor din componenta lotului 3 Echipamente laborator bronhologie; 

2. În subsidiar, în cazul în care se constată abateri de la 
prevederile OUG nr. 34/2006 şi HG nr. 925/2006, respectiv în cazul în 
care contra-       ofertantul nu a prezentat justificarea de preţ conform 
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art. 361 alin. (2) şi   alin. (3) din HG nr. 925/2006 conform solicitărilor 
autorităţii contractante: 

- anularea adresei privind comunicarea rezultatului procedurii, nr. 
6016/02.10.2015;  

- anularea raportului procedurii pentru lotul 3 „Echipamente 
laborator bronhologie” şi a tuturor actelor autorităţii contractante care au 
stat la baza emiterii acestuia; 

- anularea deciziei autorităţii contractante prin care oferta SC SOF 
MEDICA SRL a fost declarată necâştigătoare pentru lotul 3 „Echipamente 
laborator bronhologie”;  

- în temeiul art. 255 alin. (1) şi art. 2562 alin. (1) din OUG nr. 
34/2006, obligarea autorităţii contractante la reevaluarea/acceptarea 
ofertei sale declarată admisibilă după faza finală de licitaţie electronică. 

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE 
 

Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de SC SOF MEDICA 
SRL, în contradictoriu cu INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „MARIUS 
NASTA”. 

Dispune continuarea procedurii de achiziţie publică. 
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 

10 zile de la comunicare. 
 


