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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. 1906/C9/1994 
Data: 10.11.2015 

  
 

Prin contestaţia nr. 483/09.10.2015, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 19580/09.10.2015, 
depusă de SC COMINF SRL, cu sediul în Iaşi, Şos. Păcurari nr. 65/29, 
judeţul Iaşi, având CUI RO 7586277, împotriva adresei de comunicare a 
rezultatului procedurii emisă în cadrul procedurii de licitaţie deschisă 
organizată de SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAŞI, cu sediul în Iaşi, 
str. Pantelimon Halipa nr. 14, judeţul Iaşi, în calitate de autoritate 
contractantă, pentru atribuirea contractului de furnizare Reactivi 2015_ 
vol III acord cadru 24 - luni, LOT 1 - pachet reactivi, consumabile 
compatibile 100% cu analizor de biochimie vitalab flexor xl (sau 
echivalent),  s-a solicitat anularea raportului procedurii şi a adreselor de 
comunicare a rezultatului procedurii, iar pe cale de consecinţă, reluarea 
procedurii de atribuire prin evaluarea ofertei tehnice depuse de SC AMS 
2000 TRADING IMPEX SRL. 

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 

În temeiul art. 278 alin. (2) şi (4) 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, cu modificările şi completările ulterioare, 
pentru considerentele evocate în motivarea prezentei, admite 
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contestaţia formulată de SC COMINF SRL, în contradictoriu cu SPITALUL 
CLINIC DE RECUPERARE IAŞI, şi anulează raportul procedurii nr. 
20443/29.09.2015, în partea care priveşte oferta câştigătoare şi 
celelalte oferte admisibile, precum şi comunicările transmise ofertanţilor 
ale căror oferte au fost declarate admisibile.  

Obligă autoritatea contractantă la continuarea procedurii de 
atribuire prin reevaluarea ofertei prezentate de SC AMS 2000 TRADING 
IMPEX SRL şi stabilirea rezultatului procedurii, cu întocmirea unui nou 
raport al procedurii, în termen de 15 zile de la data primirii prezentei. 
Comunicările privind rezultatul procedurii se vor transmite cu 
respectarea termenului legal prevăzut, operatorilor economici implicaţi.  

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. 

 
 


